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Kokousaika 16.05.2018 18:00 - 23:10

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja saapui 19:48, poissa: 98§ - 101§
Chydenius, Jussi
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin saapui 21:24, poissa: 98§ - 107§
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
Kopra, Pia
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Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia poistui 19:50, poissa: 103§ - 138§
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina poistui 22:31, poissa: 112§ - 138§
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn saapui 18:12, poissa: 98§, 99§
Niinistö, Jussi poistui 21:04, poissa: 108§ - 138§
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka saapui 18:12, poissa: 98§, 99§
Terho, Sampo poistui 19:50, saapui 19:54, poistui 

21:03, poissa: 104 §, 108§ - 138§
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen

saapui 18:18, poissa: 98§, 99§
Finne-Elonen, Laura varajäsen

poistui 19:05, poissa: 102§ - 138§
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Hyttinen, Nuutti varajäsen
saapui 21:18, poissa: 98§ - 107§

Klemetti, Tapio varajäsen
Lovén, Jape varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen

saapui 19:50, poissa: 98§ - 102§
Puska, Pekka varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

poistui 20:16, poissa: 106§ - 138§
Saares, Pauliina varajäsen

poistui 21:24, poissa: 109§ - 138§
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 21:18, poissa: 98§ - 107§
Taipale, Kaarin varajäsen
Tamminen, Lilja varajäsen
Vainikka, Mirka varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Järvenkallas, Satu vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Laine, Hanna 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
Kasurinen, Maija-Liisa viestintäpäällikkö
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Katajamäki, Paula tiedottaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä

Asiantuntijat

Randell, Mari asunto-ohjelmapäällikkö
Meuronen, Timo suunnitteluinsinööri

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
98-108 §, 110-137 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
109 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
98-101 §, 106-108 §, 113-138 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
102-104 §, 109-112 §

Anna Villeneuve kaupunginsihteeri
105 §
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Tid 16.05.2018 18:00 - 23:10

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja anlände 19:48, frånvarande: 98§ - 

101§
Chydenius, Jussi
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin anlände 21:24, frånvarande: 98§ - 

107§
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
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Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia avlägsnade sig 19:50, frånvarande: 

103§ - 138§
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina avlägsnade sig 22:31, frånvarande: 

112§ - 138§
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn anlände 18:12, frånvarande: 98§, 

99§
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 21:04, frånvarande: 

108§ - 138§
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka anlände 18:12, frånvarande: 98§, 

99§
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:50, anlände 

19:54, avlägsnade sig 21:03, frånva-
rande: 104 §, 108§ - 138§

Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
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Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare

anlände 18:18, frånvarande: 98§, 
99§

Finne-Elonen, Laura ersättare
avlägsnade sig 19:05, frånvarande: 
102§ - 138§

Hyttinen, Nuutti ersättare
anlände 21:18, frånvarande: 98§ - 
107§

Klemetti, Tapio ersättare
Lovén, Jape ersättare
Oskala, Hannu ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare

anlände 19:50, frånvarande: 98§ - 
102§

Puska, Pekka ersättare
Rissanen, Laura ersättare

avlägsnade sig 20:16, frånvarande: 
106§ - 138§

Saares, Pauliina ersättare
avlägsnade sig 21:24, frånvarande: 
109§ - 138§

Strandén, Juhani ersättare
anlände 21:18, frånvarande: 98§ - 
107§

Taipale, Kaarin ersättare
Tamminen, Lilja ersättare
Vainikka, Mirka ersättare
Venemies, Mauri ersättare

Övriga

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

sektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Järvenkallas, Satu stf. sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Rinkineva, Marja-Leena näringslivsdirektör
Rope, Jenni stadsjurits
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
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Laine, Hanna 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
Kasurinen, Maija-Liisa kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Andersson, Henrik translator
Djupsjö, Stefan övertranslator

Sakkunniga

Randell, Mari bostadsprogramchef
Meuronen, Timo planeringsingenjör

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
98-108 §, 110-137 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
109 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
98-101 §, 106-108 §, 113-138 §

Antti Peltonen förvaltningschef
102-104 §, 109-112 §

Anna Villeneuve stadssekreterare
105 §
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§ Asia

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

99 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

100 Asia/3 Kaupunginhallituksen jäsenen valinta
Val av ledamot i stadsstyrelsen

101 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
valinta
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

102 Asia/5 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma) seurantaraportti 2018
Uppföljningsrapport 2018 för genomförandeprogrammet för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet)

103 Asia/6 Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, 
suunniteltu tontti 22585/17)
Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt (Vallgård, den planerade tomten 
22585/17)

104 Asia/7 Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492)
Detaljplaneändring för Dansens hus i Gräsviken (nr 12492)

105 Asia/8 Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, 
Svinhufvudintie 1)
Detaljplaneändring för Brändö köpcentrum (nr 12452, Svinhufvudsvä-
gen 1)

106 Asia/9 Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi 
uudelleen
Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om namnbyte 
på Leninparken

107 Asia/10 Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistos-
sa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön
Den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om bef-
riande av lokalerna vid Olympiastrandens park för evenemangsbruk

108 Asia/11 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumises-
ta
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om förebyggan-
de av skatteparadisekonomi
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109 Asia/12 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin 
aloittamisesta
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om införande 
av könsmedveten budgetering

110 Asia/13 Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin korjaa-
misesta
Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om korrigering av 
prognostiseringsmodellen för antalet barn

111 Asia/14 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrittä-
jien toimintaedellytysten varmistamiseksi
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om tryggande av 
verksamhetsförutsättningarna för företagare i Tattarmossens indust-
riområde

112 Asia/15 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om en utredning 
om ett tilläggsalternativ för minskning av växthusutsläppen

113 Asia/16 Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Ta-
pulikaupunkiin
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om invånar- och före-
ningslokaler till Stapelstaden

114 Asia/17 Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Hel-
singin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om förebyggande av 
sexuella trakasserier på Helsingfors stads arbetsplatser och i stadens 
tjänster

115 Asia/18 Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren 
voimalassa
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om avstående från 
stenkol på Sundholmens kraftverk

116 Asia/19 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin 
lentoasemalla vuoden 2018 aikana
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande av 
ett evenemang på Malms flygplats år 2018

117 Asia/20 Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av antalet 
vitkindade gäss och olägenheterna med dem
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118 Asia/21 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo 
Ruuthin mukaan
Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om uppkallande 
av ett stråk efter författaren Alpo Ruuth

119 Asia/22 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen raken-
tamisesta Helsinkiin
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbee-
golfbanor i Helsingfors

120 Asia/23 Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbeegolf-
bana till Degerö

121 Asia/24 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttö-
mäelle
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om löptrappor till 
Nordsjötoppen

122 Asia/25 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta ranto-
jen kävelyreiteille
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering 
av sopkärl längs med strandpromenaderna

123 Asia/26 Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen pysä-
köintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om befrielse av bilplat-
ser reserverade för diplomatfordon för allmänt bruk

124 Asia/27 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörätoi-
minnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta
Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om åretrunts-
tadscyklar och vinterunderhåll av cykelvägar

125 Asia/28 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin paranta-
miseksi
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om förbättring av 
gångvägen på Gumtäktsbacken

126 Asia/29 Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
sestä
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rek-
reationsbruket av Vårdö

127 Asia/30 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnan-
tielle
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafikljus 
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till Åbohusvägen

128 Asia/31 Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen paranta-
misesta
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av områ-
det vid Munksnäs allén

129 Asia/32 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi 
koulupäivää
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om hobbyverksam-
het i anslutning till skoldagen

130 Asia/33 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muut-
tamiseksi tekonurmikentäksi
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om en ändring av 
Gamlas sandplan till en konstgräsplan

131 Asia/34 Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoi-
tuksesta
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimensio-
neringen inom dagvården på deltid

132 Asia/35 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsin-
kiin
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbus-
sar till Helsingfors

133 Asia/36 Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Hel-
sinkiin
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en Lotta Svärd-staty 
till Helsingfors

134 Asia/37 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön ko-
touttamistoiminnan voimavaroista
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i 
socialarbetets integrationsverksamhet

135 Asia/38 Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakas-
mitoituksesta
Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om socialarbetets 
klientdimensionering inom barnskyddet

136 Asia/39 Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lu-
kutaidon parantamiseen
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om rådgivningsbyråer-
nas deltagande i att förbättra barnens läsförmåga
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137 Asia/40 Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen 
maksuttomuudesta
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om avgiftsfria mo-
tions- och idrottstjänster för närståendevårdare

138 Asia/41 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 98
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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§ 99
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Petrus Pennanen ja Arja Karhuvaara sekä varalle valtuutetut Evelii-
na Heinäluoma ja Otso Kivekäs.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 100
Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Jaana Pelkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi nykyisen varajäsenen Daniel Sazonovin jäseneksi ja Otto Me-
ren hänen varajäsenekseen kaupunginhallitukseen vuoden 2019 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti kaupunginhallituksen jäseneksi Da-
niel Sazonovia ja hänen varajäsenekseen Otto Mereä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jaana Pelkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luot-
tamustoimesta ja
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 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2019 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jaana Pelkosen (Kok.) 7.6.2017 (§ 259) jä-
seneksi kaupunginhallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Jaana Pelkonen pyytää 25.4.2018 eroa kaupunginhallituksen 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 kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n mu-
kaisesti.

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 Eronpyyntö 25.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 279

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jaana Pelkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2019 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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§ 101
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
valinta

HEL 2018-004508 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Vesa Korkkulalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Heikki Valmun jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Vesa Korkkulan (Vas.) 7.6.2017 (§ 265) jä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Vesa Korkkula pyytää 18.4.2018 
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
luottamustoimesta.
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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.

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua suo-
menkieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 18.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 280

HEL 2018-004508 T 00 00 02

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 8 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
16.05.2018

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

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Vesa Korkkulalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Heikki Valmun jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Paavo Arhinmäen ehdo-
tuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäseneksi valitaan Heikki Valmu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 102
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-oh-
jelma) seurantaraportti 2018

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016, 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantara-
portin 2018.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin valtuusto 
samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja 
varmistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudu-
taan perusparannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehi-
tys varmistetaan. (Silvia Modig)

  
 Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liittyvän 

maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit. (Leo Stranius)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Silvia Modig ehdotti valtuutettu Eveliina Heinäluoman kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen: 

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin valtuusto 
samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja var-
mistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudutaan pe-
rusparannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehitys varmis-
tetaan.

Valtuutettu Leo Stranius ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen: 

 Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

1 äänestys

Valtuutettu Silvia Modigin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja var-
mistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudutaan peruspa-
rannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehitys varmistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluo-
ma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koi-
vulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra 
Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Paulii-
na Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mirita Sax-
berg

Tyhjä: 24
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Mia Nygård, 
Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 2
Mari Rantanen, Anni Sinnemäki
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toi-
vomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Leo Straniuksen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, 
Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpa-
la, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, 
Laura Rissanen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vai-
nikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 15
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jaana Pel-
konen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Ryd-
man, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914
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timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016, 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma), jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät 
sekä ohjelmakauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toi-
mintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupungin-
valtuustolle vuosittain.

Toimintaympäristön muutoksia

Helsingin väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla vuonna 2017 kasvun olles-
sa 1,3 prosenttia. Myös muun pääkaupunkiseudun väestönkasvu jatkui 
voimakkaana. 

Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on kohonnut historiallisen kor-
kealle. Myös muualla Helsingin seudulla rakentaminen on kiivasta, mi-
kä näkyy muun muassa työvoimapulana. Rakentamisen kustannukset 
ovat nousseet ja erityisesti ARA-rahoitteisten hankkeiden käynnistymi-
set viivästyneet.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä kalleimmilla alueilla voi-
makkaimmin ja siten hintojen eriytyminen alueiden välillä on kasvanut. 
Vuokrien nousu on ollut voimakkainta edullisimmilla alueilla ja maltilli-
sinta kantakaupungin alueella. 
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Uusi kaupunkistrategia 2017-2021 ja uudistunut johtamisjärjestelmä ta-
voittelevat toimivampaa ja ketterämpää kaupunkiorganisaatiota sekä 
prosesseja. 

Valtio pyrkii lainsäädännöllään vastaamaan toimintojen muutostarpei-
siin. Vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudun ARA-asunnoille määrä-
tyistä tulorajoista luovuttiin maaliskuusta 2018 lähtien. Asumisoikeusa-
suntojen sekä korkotuetun asuntorakentamisen lainsäädännön uudista-
mista on valmisteltu.

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Helsinkiin valmistui viime vuonna yhteensä 4 890 asuntoa, joista 91 % 
kerrostaloihin. Valmistuneista asunnoista 23 % on ARA-vuokra-asunto-
ja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 838 asuntoa. Asuntoja oli 
vuoden vaihteessa rakenteilla yli 6 923 asuntoa. Yhteensä viime vuon-
na alkoi 5 071 asunnon rakentaminen ja 8 232 asunnon rakentamiseen 
myönnettiin rakennuslupa. Tavoitteen mukaisen 6 000 uuden asunnon 
valmistuminen vuosittain edellyttäisi jatkuvasti arviolta noin 8 500 ra-
kennusvaiheessa olevaa asuntoa. 

Tontteja luovutettiin tavoitteesta hiukan jääden 256 000 kem2. Tonttiva-
rantoa on kuitenkin edelleen yli tavoitteen eli yli viiden vuoden asunto-
rakentamista varten. 

Uutta asuntorakentamista mahdollistamaan lainvoimaistui asemakaa-
voja yhteensä 725 000 kem2 tavoitteen ollessa 600 000 kem2. Suurim-
mat lainvoimaistuneet kaavat olivat Verkkosaaren pohjoisosa Kalasata-
massa, Koskelan sairaalan ja pesulan alue, Keski-Pasilan ratapihakort-
telit sekä Fallkullan kiila. 

Vuokra- ja vastiketaso on edelleen maltillisella tasolla kaupungin omis-
tamien asuntojen osalta. Helsingin kaupungin asuntojen, Hekan asun-
tojen keskivuokra on tällä hetkellä 11,61 €/m2. Helsingin asumisoikeus 
Oy:n asuntojen käyttövastike on kuukaudessa 9,75 €/m2. Kaupungin 
vuokra-asuntoja välitettiin 3 609 asuntoa vuonna 2017. Aktiiveja hake-
muksia on vuoden lopussa 17 120, mikä on enemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712
anu.turunen(a)hel.fi

Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Lautakunnat ja johtokunnat
Tytäryhteisöt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 278

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 
2016, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seu-
rantaraportin 2018.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083
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elina.eskela(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 243

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantara-
portin 2017.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuus nostaa ikäihmisten yhteisöllisten asumisrat-
kaisujen kehittäminen yhdessä myös alueittaisten toimijoi-
den kanssa tulevan valtuustokauden yhdeksi asumisstra-
tegiseksi painopistealueeksi. (Arja Karhuvaara)

  
2 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-

tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
edullisen vuokra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon osuutta. (Yrjö Hakanen)

  
3 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumi-

seen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä 
tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi. (Sei-
ja Muurinen)

  
4 Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 

että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enem-
män , selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintai-
sia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehditaan 
siitä, että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdolli-
suuksien mukaan hissi. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
5 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 

toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen 
kannusteiden monipuolista edelleen kehittämistä. (Nina 
Huru)

  
6 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
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toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen 
edellyttämän rakennuslupaprosessien tehostamista. (Nina 
Huru)

Käsittely

17.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seitsemän toivomus-
pontta.

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Seija Muurisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantarapor-
tin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suus nostaa ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen 
kehittäminen yhdessä myös alueittaisten toimijoiden kanssa 
tulevan valtuustokauden yhdeksi asumisstrategiseksi pai-
nopistealueeksi.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
edullisen vuokra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon osuutta.

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumi-
seen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä 
tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.

Valtuutettu Jape Lovén ehdotti valtuutettu Eija Loukoilan kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi tiedoksi AM-ohjelman seurantarapor-
tin kaupunginvaltuusto edellyttää, että  selvitetään mahdolli-
suudet nostaa hallintojakauman toteutuminen AM-ohjelman 
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mukaisesti ja huomioiden erityisesti ARA-tuotannon osuu-
den jälkeenjääneisyyden  alkavan valtuustokauden kärki-
pään asumisstrategiseksi painopistealueeksi.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Ulla-Marja Urhon 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 
että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enem-
män , selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintai-
sia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehditaan 
siitä, että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdollisuuk-
sien mukaan hissi.

Valtuutettu Nina Huru ehdotti valtuutettu Seppo Kanervan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen kan-
nusteiden monipuolista edelleen kehittämistä.

Valtuutettu Nina Huru ehdotti valtuutettu Seppo Kanervan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, kau-
punginvaltuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen edel-
lyttämän rakennuslupaprosessien tehostamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

7 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus nos-
taa ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdessä 
myös alueittaisten toimijoiden kanssa tulevan valtuustokauden yhdeksi 
asumisstrategiseksi painopistealueeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra 
Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Elina Moisio, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raati-
kainen, Jukka Relander, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä edullisen vuok-
ra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-asuntotuotannon osuutta.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipa-
le, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Heimo Laaksonen

Tyhjä: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Män-
nistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Poissa: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toi-
vomusponnen.

9 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumi-
seen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan 
ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebe-
ling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
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Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaak-
so, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 13
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli 
Kousa, Elina Moisio, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuo-
mas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman 
toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Jape Lovénin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi tiedoksi AM-ohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että  selvitetään mahdollisuudet 
nostaa hallintojakauman toteutuminen AM-ohjelman mukaisesti ja huo-
mioiden erityisesti ARA-tuotannon osuuden jälkeenjääneisyyden  alka-
van valtuustokauden kärkipään asumisstrategiseksi painopistealueeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relan-
der, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jape Lovénin ehdotta-
maa toivomuspontta.

11 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 
että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enemmän , selvite-
tään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja, 
lähellä palveluja ja huolehditaan siitä, että hissittömiin kerrostaloihin 
saadaan mahdollisuuksien mukaan hissi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Sa-
ra Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, 
Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesi-
kansa

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdot-
taman toivomusponnen.

12 äänestys

Valtuutettu Nina Hurun ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginval-
tuusto edellyttää täydennysrakentamisen kannusteiden monipuolista 
edelleen kehittämistä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sir-
pa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija 
Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Osku Pajamäki, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 31
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raa-
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tikainen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren

Poissa: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivo-
musponnen.

13 äänestys

Valtuutettu Nina Hurun ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginval-
tuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen edellyttämän rakennuslu-
paprosessien tehostamista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Las-
se Männistö, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, 
Petra Malin, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivo-
musponnen.

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 103
Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, 
suunniteltu tontti 22585/17)

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti

kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. 
kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 
suunniteltu tontti (AKS) 17 lautakunnan määräämästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen saaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018. 
Kaavamuutosalueelle sijoittuu muun ohella opiskelija-asumiseen tarkoi-
tettu suunniteltu tontti (AKS) 22585/17, jonka rakennusoikeus on 5 400 
k-m². Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy 
Osakunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista 
22585/7 ja 12. Lisärakennusoikeus mahdollistaa yhden rakennuksen 
rakentamisen. 

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että lisärakennusoikeudelle vahvis-
tetaan vuokrausperusteet.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 § 165 varata Helsingin kaupungin 
22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 
valtion tukemien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 
saakka Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 2858847-5).

Vuokraukset

Tontit 22585/7 ja 12 ovat kaupungin omistuksessa. Tontti 22585/7 on 
vuokrattu Kiinteistö Oy Osakunnalle pitkäaikaisella maanvuokrasopi-
muksella nro 8453 opiskelija-asuntolaa varten 31.12.2030 saakka ja 
tontti 22585/12 on vuokrattu Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle pitkäai-
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kaisella maanvuokrasopimuksella nro 8674 opiskelija-asuntolaa varten 
31.12.2030 saakka.

Poikkeamispäätös, asemakaava- ja tonttitiedot

Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018. 
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on alueen kehittäminen ja maan-
käytön tehostaminen täydennysrakentamisen keinoin. Tonteille 
22585/7 ja 12 on kaavoitettu lisärakentamisoikeutta noin 5 400 k-m² si-
ten, että sille muodostetaan oma tontti 17. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on 16.5.2017 § 252 myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen, 
jolla mahdollistetaan lisärakentaminen tonttien 2258/7 ja 12 alueille. 
Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Osa-
kunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista 
22585/7 ja 12. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Tonttien 22585/7 ja 12 alueelle kaavoitettavan lisärakennusoikeuden 
(uusi suunniteltu tontti 22585/17) vuokran esitetään määräytyvän seu-
raavasti: 

Tontin (AKS) vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa. Valtion tukemaan asuntotuotantoon 
toteutettavan tontin hinnasta on neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen (ARA)kanssa. ARA pitää esitettyä hintaa sen antamien 
ohjeistusten mukaisena ja hyväksyttävänä. 

Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 658 euroa (alen-
nettu ARA-hinta vastaa noin 530 euroa). Maanvuokran teoreettinen vai-
kutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,63 eu-
roa/asm²/kk (alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,1 euroa/as-m²/kk).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
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tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaan 
asuntotontin
vuosivuokra on 4 % tontin ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti.

Vuokran määrittelyssä on huomioitu tontin sijainti hyvien kulkuyhteyk-
sien varressa valmiissa kaupunkirakenteessa hyvien palveluiden äärel-
lä. Lisäksi vuokran määrittelyssä on pyritty yhdenmukaiseen ja johdon-
mukaiseen hinnoitteluun. Vuokran määrittelyssä on huomioitu vertailu-
tietona läheisen korttelin 22556 tontille 3 vahvistetut vuokrausperusteet 
(kaupunginvaltuusto 29.8.2012 § 231) Vuoden 2012 jälkeen tapahtunut 
maanarvon kehittyminen on otettu huomioon vuokran määrittelyssä.

Vertailutietona tontin vuokrausperusteiden osalta voidaan todeta, että
kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 § 231 oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan 22. kaupunginosan (Vallila) asemakaavamuutok-
seen nro 11936 merkityn tontin (AK) 22556/3 siten, että tontin vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
"lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä ARA) tukemien
asuntojen osalta 30 euroa.

Lopuksi

Ehdotus vuokrausperusteiksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Varauksen saaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 256

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 
merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti (AKS) 17 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3
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Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

19.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 14

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Rautalammintie 3-5

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus varaisi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 
2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekart-
taan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion tuke-
mien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona.

2

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen 
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien 
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunni-
tellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallin-
taan.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta ko-
konaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen 
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi va-
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rauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki 
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa nii-
den ehtoja ja määräyksiä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaa-
jalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat 
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, va-
rauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan 
muutos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi 
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheu-
tuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin to-
teuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopimus-
ten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asiaan 
liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toi-
mielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

3

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja loh-
komista.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edis-
tämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana 
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syys-
tä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
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tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja mää-
räyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaavamääräyk-
siä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suun-
nittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten 
yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naapurikiinteis-
töjen kanssa.

5

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poik-
keusta.

6

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa 
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei 
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maana-
laisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa 
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja 
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa 
oleville tiloille tai rakenteille. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva tekni-
sen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa. 
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7

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista 
suunnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä ra-
sitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa 
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa. 

Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttä-
viksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehit-
täminen ja tontit -palvelun  7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

9

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan päättämään varausehtojen vähäisistä 
muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupungino-
san (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti 
(AKS) 17 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935)
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Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien 
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäeh-
toja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
Miia Pasuri, Tiimipäällikkö (asuntotontit), puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 104
Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492)

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20001 tontin 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoalueen 
asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun 
piirustuksen numero 12492 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12492 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 17.4.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12492 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 17.4.2018, päivitetty Kylk:n 17.4.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 17.4.2018 ja asukastilai-
suuden (5.4.2017) muistio

4 Liikennesuunnitelma nro 6785/17.4.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Museovirasto
ELY-keskus Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaalle suunnitel-
lun lisärakennuksen sijoittamisen viereisen Kaapelipuiston alueelle. Ta-
voitteena on Tanssin taloksi nimetyn tanssitaiteen ja -kulttuurin esiinty-
mis- ja harjoitustilakokonaisuuden muodostaminen Kaapelitehtaan yh-
teyteen. Tavoite edellyttää lisärakentamisen lisäksi Kaapelitehtaan si-
säpihan kattamista ja huoltoyhteyksien muuttamista.

Kaapelitehtaan nykyinen rakennusoikeus 42 140 k-m² korotetaan 
63 000 k-m²:iin, jolloin tontin tehokkuusluku on e = 3,5.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaava 
2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uu-
den yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1999.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.1.–
12.2.2018. Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat asumisviihtyisyy-
teen, puistoon ja virkistyspalveluihin, Ruoholahden virkistysalueisiin, 
ympäristövaikutuksiin ja liikenteeseen, kaavamerkintöihin ja pelastautu-
miseen.
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Muistutusten referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus), pelastuslautakunnan ja kaupunginmuseon lausun-
not.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen si-
jaintiin, rakennushistoriaan, pelastautumiseen ja yhdyskuntateknisen 
huollon verkostoihin.

Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
ja museovirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai huomautetta-
vaa.

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

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 2,5 miljoonan eu-
ron kustannukset (4/2017, alv. 0 %) katualueiden, Kaapeliaukion, Kaa-
pelipuiston ja kunnallistekniikan rakennustöiden vuoksi.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on 
tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen 
toiseksi viimeisessä luvussa.

Muistutukset on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kortteli- ja 
puistoalueiden rajoja ja uudisrakennuksen korkeusasemia on tarkistet-
tu. Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon niin, että uudisra-
kennuksen rakennusalaa ja tonttia on laajennettu pohjoiseen.

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

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
numero 6785, liite 4), jonka mukaan Kaapelitehtaan nykyinen sisäpihan 
kautta ohjattu huoltoliikenne johdetaan jatkossa pääosin Kaapeliteh-
dasta ympäröivien katualueiden ja nykyisen Kaapelipuiston pohjoiso-
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san kautta. Katu- ja yleisten pysäköintialueiden pysäköintipaikkojen ko-
konaismäärää vähennetään liikennesuunnittelualueella nykyisestä 159 
autopaikasta 103 autopaikkaan.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12492 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 17.4.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12492 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 17.4.2018, päivitetty Kylk:n 17.4.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 17.4.2018 ja asukastilai-
suuden (5.4.2017) muistio

4 Liikennesuunnitelma nro 6785/17.4.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 17.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Museovirasto
ELY-keskus Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 277

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20001 tontin 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoalueen 
asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun 
piirustuksen numero 12492 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.04.2018 § 196

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Hankenumero 4866_1, 4866_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12492 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20001 
tonttia 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta.
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Lisäksi lautakunta 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.

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.1.2018

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Helsingin asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tanssin talon asemakaavamuutoksen edotuksesta, liittyen Kaapeliteh-
taan alueen täydennys- ja muutosrakentamiseen. Kohteesta on laadittu 
korkeatasoinen rakennushistoriaselvitys (Vilhelm Helander, Juha Lei-
viskä arkkitehdit SAFA, 2017). Kaupunginmuseo on tutustunut suunni-
telma-aineistoon ja katselmoinut paikalla. Museo tarkastelee hanketta 
perustehtävänsä mukaisesti rakennusperinnön vaalimisen näkökulmas-
ta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaapelitehdas

Kaapelitehdas sijoittuu Salmisaaren satama- ja teollisuusalueelle. Teol-
lisuusalueen rakentumisen lähtökohdat olivat 1910-luvulla laaditut en-
simmäiset Helsingin yleiskaavasuunnitelmat, joissa luonnontilainen 
ranta-alue osoitettiin sataman ja teollisuuden käyttöön. Salmisaari siirtyi 
kaupungin omistukseen vuonna 1917 ja alueen ensimmäinen asema-
kaava vahvistettiin vuonna 1925. Asemakaavan mukaisia laajoja maan-
täyttöjä saaren ympäristössä ja kaupungin välisessä salmessa ryhdyt-
tiin toteuttamaan, ja teollisuusalueen ensimmäinen uusi kiinteistö Tall-
bergin talo valmistui vuonna 1938.

Suomen Kaapelitehtaan toiminta käynnistyi vuonna 1912. Yhtiön en-
simmäinen toimitalo rakennettiin Telakkakadun varrelle vuosien 1919-
38 välillä. Rakennuksen suunnitteli tunnettu teollisuusrakennusten 
suunnittelija arkkitehti W. G. Palmqvist. Kasvanut kaapelituotanto edel-
lytti yhä laajempia tiloja sekä esteetöntä satamayhteyttä, mistä johtuen 
tuotannon siirtämistä ja uutta tehdasrakennusta ryhdyttiin suunnittele-
maan kaupungin vuokraamalle tontille Salmisaaressa. Myös uuden 
kaapelitehtaan arkkitehti oli luonnollisesti Palmqvist.

Palmqvistin laatima kahden korttelin laajuinen kokonaissuunnitelma 
Salmisaaren Kaapelitehtaaksi on päivätty vuonna 1941, suunnittelu oli 
alkanut jo vuonna 1939. Suunnitelmassa L-muotoiselle tontille sijoittui 
suurikokoinen teollisuusrakennus, jonka massa seurasi tontin rajoja. 
Suurkortteliksi hahmotellun rakennuksen sisäosiin sijoittui pannuhuo-
neen käsittänyt piharakennus korkeine piippuineen. Nykyinen Kaapeli-
tehdas valmistui kolmessa vaiheessa vuosina 1940-43, 1948 ja 1954 
(ensimmäisessä rakennusvaiheessa oli kaksi jaksoa). Ensimmäinen ra-
kennusvaihe käsitti U-muotoisen läntisen perusmassan sekä pannu-
huoneen, toinen rakennusvaihe käsitti pohjoisen siipirakennuksen ja 
kolmas Merikaapelihallin laajennuksen itään. Laaja kokonaisuus ei kui-
tenkaan saavuttanut yleissuunnitelman mukaista lopullista muotoa. Ko-
konaissuunnitelmaan kuulunutta läntistä ja pohjoisen sakaran päättä-
vää siipirakennusta ei toteutettu.

Kaapelitehtaan massoittelu seuraa tuolloin kaupungin rakennusjärjes-
tyksen kuvaamaa rakennustapaa; rakennuskorkeus on kadun varrella 
23 m., rakennukseen sijoittuu viisi kerrosta. Julkisivun keskikorostus 
meren suuntaan kohoaa seitsemänkerroksiseksi, mitä varten asema-
kaavaan tehtiin muutos. Kahitiilestä muuratut julkisivut ovat eleettömiä, 
ikkunajäsentelyssä on vertikaali korostus. Rakennuksen jykevä runko 
on valettu betonista, rakennesuunnittelijana toimi J. Chr. Fabritius. 
Tammasaarenlaiturin puoleinen julkisivu on rakennuksen pääjulkisivu, 
jossa on erityinen rantalinjaa seuraava porrastettu muoto. Julkisivun ik-
kuna-aukot on sidottu yhteen vertikaaleilla punatiilinauhoilla. Punatiiltä 
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on käytetty myös muualla rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja räys-
täällä. Kaapelitehdas sisältää pohjakerroksessa avoimia konehalleja, 
ylemmissä kerroksissa laboratorio-, tuotanto-, sosiaali- ja toimitiloja, 
joille kaikille julkisivut muodostavat arkkitehtonisesti eleettömän kuoren. 

Nokian Kaapelitehdas on tärkeä osa suomalaista teollisuushistoriaa. 
Toiminnan juuret ovat Nokian puunjalostusyrityksessä, joka perustettiin 
vuonna 1865. Suomen Kaapelitehdas Oy perustettiin Nokian ja Suo-
men Punomotehdas Oy:n fuusioiduttua vuonna 1917. Suomen Gummi-
tehdas Oy osti Kaapelitehtaan osake-enemmistön vuonna 1922. Kaa-
pelitehtaasta muodostui tärkein kaapeleita Suomessa tuottanut laitos, 
ja sen rooli maailmansodan jälkeen sotakorvausteollisuudessa ja idän-
kaupassa muistetaan. Kaapelitehtaan yhteyteen perustettiin elektroniik-
kaosasto vuonna 1960, jonka toiminta alkoi myös Kaapelitehtaan tilois-
sa. Tehtaan seitsemännen kerroksen vanhaan painisaliin sijoitettiin 
tuolloin maamme ensimmäinen Elliott-transistoritietokone. Vuonna 
1967 Kaapelitehdas ja Kumitehdas fuusioitiin metsäteollisuutta harjoit-
tavan Nokia osakeyhtiöön ja vahvistettiin jo 20-luvulla toteutettu yhdis-
tyminen. Nokian Kaapeli, Kumitehdas ja Puunjalostus muodostuivat täl-
löin konsernin itsenäisiksi teollisuusryhmiksi, samoin kuin Kaapeliteh-
taasta erotettu Nokia Elektroniikka. Nokian Kaapelin toiminta Kaapeli-
tehtaassa jatkui vuoteen 1990, jolloin tontin vuokrasopimus päättyi ja 
alkuperäinen toiminta siirtyi pois rakennuksesta.

Kaapelitehtaan kokonaisuus edustaa korkeatasoista ja varmaotteista 
teollisuusarkkitehtuuria. Kohteella on merkittävää teollisuushistoriallista 
arvoa, ja nykyisin arvoa myös vakiintuneena kulttuurikeskuksena. Kaa-
pelitehdas omaa kaupunkikuvallisesti merkittävän aseman. Rakennus 
yhdessä pengerretyn laiturialueen kanssa luo Helsingille ominaista 
eheää merellistä rakennusrantarintamaa, mikä on arvokas säilytettävä 
ominaisuus.

Kaapelitehdas kulttuurikeskuksena

Vapautunutta Kaapelitehtaan tonttia ryhdyttiin kehittämään 1980-luvun 
lopulla osana Ruoholahden kaupunginosan kaavoitusta, ja sen säilymi-
nen olikin epävarmaa. Tyhjentynyttä rakennusta vuokrattiin lyhyin vuok-
rasopimuksin ylläpidon kattamiseksi 1980-luvun lopulla, jolloin raken-
nuksesta arvaamatta muodostui vireä kulttuurikeskus. Talon vuokralai-
set perustivat Pro kaapeli –yhdistyksen, joka laati vaihtoehtoisia suun-
nitelmia Kaapelitehtaan säilyttämisestä kulttuurikäytössä. Innostunut il-
mapiiri ja uuttera vaikuttaminen johti lopulta yhdistyksen kannalta suo-
tuisaan lopputulokseen. Asemakaavassa v. 1991 koko rakennus suo-
jeltiin ja osoitettiin tuotantopainotteisen kulttuurityön ja sitä tukevan lii-
ketoiminnan käyttöön. Kiinteistölle laadittiin käyttösuunnitelma, muutok-
sia ja kunnostuksia suunniteltiin yksittäin ja vähitellen. Vuodesta 2007 
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alkaen rakennusluvan vaatineista suunnitelmista on vastannut Arkki-
tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, joka on ollut suunnittelemassa raken-
nusta kulttuurikeskustoiminnan alusta alkaen. Kaapelitehdasta on hal-
linnoinut vuodesta 1992 alkaen Helsingin kaupungin omistama Kiinteis-
tö Oy Kaapelitalo, joka peruskorjaa ja vuokraa kiinteistöä taiteen, kult-
tuurin ja käsityön tarpeisiin. Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksella on suu-
ri ja näkyvä paikallinen merkitys ja se on myös kansainvälisesti tunnet-
tu.

Kaapelitehdas on muuntunut kulttuurikäyttöön suhteellisen kevyin toi-
menpitein. Rakennuksen teollinen olemus on hyvin säilynyt ja myöhem-
mät muutokset on toteutettu suurelta osin alkuperäistä karheutta ylläpi-
täen. Tilarakenteen muutoksia on pääosin toteutettu rakennuksen ar-
voa ymmärtäen ja kunnioittaen. Eleetön teollisuusarkkitehtuuri on tar-
jonnut mahdollisuuden poikkeuksellisella tavalla uutta luovalle ja yksi-
lölliselle haltuunotolle, mikä on luonut rakennukselle täysin oman hen-
kensä. Muutossuunnittelussa teollisen rakennuksen periaatteiden sau-
maton jatkaminen ja paikan hengen tavoittaminen tekevät hankkeesta 
rakennushistoriallisesti huomattavan vaativan suunnittelutehtävän.

Asemakaavamuutos

Kaapelitehdas on nykyisessä asemakaavassa v. 1999 suojeltu raken-
nussuojelumerkinnällä sr-2: Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla si-
jaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Raken-
nusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa eikä siinä saa 
suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka tärvelevät katu-
julkisivujen tyyliä. Kaapelitehdas kuuluu Museoviraston listaukseen Val-
takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 
2009, osana kohdetta Salmisaaren teollisuusalue. 

Uudessa asemakaavaehdotuksessa on Kaapelitehtaan kaupunkikuval-
lisen aseman lisäksi merkinnällä sr-2 suojeltu kohteen suuret konehal-
lit, mitä kaupunginmuseo on pitänyt hyvänä ratkaisuna. Suojelumerkin-
nän piiriin on liitetty Merikaapelihalli, Korkeajännitehalli, Pannuhalli ja 
sen alakerta sekä Turbiinisali, joiden tilallinen hahmo on säilytettävä. 
Rakennuksen identiteetin ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä sisäpi-
ha teollisesta käytöstä kertovine yksityiskohtineen on huomioitu kaavan 
suojelumerkinnässä. 

Asemakaavaehdotuksessa Tanssin talon uudisrakennus liittyy Kaapeli-
tehtaan Pannuhallin jatkoksi, joka samalla liitetään uuden tanssiteatte-
rin toiminnalliseen kokonaisuuteen. On tärkeää, että muutoksessa Pan-
nuhallin tilallinen muoto säilyy eheänä teollisine yksityiskohtineen, ra-
kennuksen ominaisluonteen mukaisesti. Tanssin talon uudisrakennuk-
sen massa kohoaa Kaapelitehdasta korkeammaksi, liittyen siihen kui-
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tenkin Pannuhallin räystäskorkeutta vastaavalla matalammalla nivelo-
salla. Uudisrakennuksen massa työntyy Kaapelitehtaan pihan näkymä-
akseliin, mitä tulee kuitenkin mahdollisimman paljon säilyttää avoime-
na, Kaapelitehtaan merkittävimpänä sisäänkäyntinä ja saapumissuun-
nan näkymäakselina. Kaavaehdotuksessa esitetty pihan avaus on hy-
vin niukka, ja tilannetta tulisi parantaa. Kaapelitehtaan keskipihan katta-
minen kaavaehdotuksen mukaisesti vaikuttaa tilan olemukseen ja sen 
julkisuuteen; tilanteessa rakennuksen alkuperäisen identiteetin ylläpitä-
minen on tavoitteellista. Suunnitteluratkaisuilla tulee tukea tilan avointa 
ja julkista luonnetta jatkossakin. Rakenteiden, yksityiskohtien ja materi-
aalien eleettömyys ja alkuperäisyys on tärkeää. Pihan kattamisella lasi-
rakentein on vaikutusta Kaapelitehtaan julkisivujen säilyneisiin arvok-
kaisiin rakennusosiin kuten ikkunoihin ja sisäänkäynteihin. Osastoivien 
rakenteiden suunnittelu tulee tehdä säilyttävien periaatteiden mukai-
sesti. 

Kaupunginmuseo seuraa jatkosuunnittelua. Kaupunginmuseolla ei ole 
muuta lausuttavaa hankkeesta.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 14

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Tanssin talon 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12492:

Kulttuurikeskus Kaapelitehtaasta ja sen yhteyteen rakennettavasta 
Tanssin talosta tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hy-
väksytetään pelastusviranomaisella. Lisärakentamiseen liittyy useita 
paloteknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita, esimerkiksi lisära-
kennuksen ja Kaapelitehtaan valokatettava sisäpiha uusine ravintoloi-
neen tulee vaikuttamaan Kaapelitehtaan poistumisjärjestelyihin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 45 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
16.05.2018

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.11.2017 § 51

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Hankenumero 4866_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12492 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12492
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 39/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.10.2017
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.5.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tanssin talon asemakaavanmuutoksen oas-suunnitelmasta. Kaupun-
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ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennus-
perinnön säilyttämisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua hankkees-
ta seuraavaa.

Suomen Kaapelitehdas Oy vuokrasi tontin merenrannalta saadakseen 
puhelinmerikaapelille suoran lastausmahdollisuuden merikaapelihallista 
laivaan. 1939-1943 rakennettiin ensimmäinen U:n muotoinen osa, 
1947-1948 Tallberginkadun suuntainen siipi ja 1952-1954 eteläsiiven 
itäpäätä jatkettiin. Suunnittelijana toiminut arkkitehti W. G. Palmqvist oli 
monen muunkin maamme teollisuuslaitoksen ja yhdyskunnan luotto-
suunnittelija. Kaapelitehdas saavutti kaapelituotannossa monopoliase-
man, 1960 tienoilla aloitetuista tehtaan uusista toimialoista elektroniikka 
kasvoi nopeasti ja loi pohjaa kotimaisen elektroniikka- ja tietokoneteolli-
suuden kehitykselle. 1967 yritysfuusioiden jälkeen Kaapelitehdas oli 
osa Oy Nokia Ab:tä. Nokia päätti 1985 lopettaa toiminnan Salmisaares-
sa vuoteen 1990 mennessä. Vuokratontilla sijainnut rakennus siirtyi 
kaupungin hallintaan ja tiloja ryhdyttiin vaiheittain vuokraamaan taiteili-
joille ja pienyrityksille. Kaapelitehdas siirtyi Kiinteistö Oy Kaapelin omis-
tukseen 1992. Yhtiön osakkeet omistaa Helsingin kaupunki.

Kaapelitehdas kulttuurikeskuksena syntyi paljolti Pro Kaapeli –liikkeen 
aktiivisen toiminnan ansioista. Kaapelitehtaalle on asettunut taitelijoita 
ja liiketoimintaa, joille rakennuksen karheat, joustavat teollisuustilat 
muodostavat elimellisen toiminnan lähtökohdan. Kaapelitalosta on 
muodostunut ikoninen helsinkiläinen kulttuurikeskus, joka kerää vieraili-
joita läheltä ja kaukaa monipuolisen toimintansa ja tarjontansa avulla.

Kaapelitehdas muodostaa merkkirakennuksen Helsingin Salmisaaren 
satama- ja teollisuusmaisemassa. Rakennus on asemakaavassa v. 
1999 varustettu rakennussuojelumerkinnällä sr-2, joka kohdistuu raken-
nuksen kaupunkikuvalliseen asemaan: Suojeltava rakennus. Rakennu-
sala, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas raken-
nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa ei-
kä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä jotka tär-
velevät katujulkisivujen tyyliä. Kaapelitehdas kuuluu Museoviraston ko-
koamaan Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen listaukseen RKY 2009, osana kohdetta Salmisaaren teollisuu-
salue. Kaapelitehdas omaa korkean teollisuushistoriallisen arvon. 

Tanssin talon sijoittamista suunnitellaan Kaapelitehtaan laajennuksek-
si. Uudisrakennusosa on suunniteltu tehtaan pohjoissiiven jatkeeksi 
osin puistoon ja osin Kaapelitehtaan sisäpihalle sijoittuvaksi. Kokonai-
suuden näkökulmasta uudisrakennuksen tulee saada erottuva, mutta 
samalla luontevasti kokonaisuuteen kytkeytyvä muoto. Uudisosan esi-
tetty noin 24 metrin korkeus on huomattavasti Kaapelitehdasta kor-
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keampi, joka uhkaa Kaapelitehtaan kaupunkikuvallisesti hallitsevaa ho-
risontaalista asemaa. Kokonaisuudessa ensisijaista on vanhan Kaape-
litehtaan teollisuusrakennuksen monumentaalinen ilme, jonka tulee säi-
lyä kaupunkikuvallisesti hallitsevana. Tanssin talon uusi sijainti ei saa 
peittää Kaapelitehtaan sisäpihan tilaa ja näkymää, joka on karaktääri-
nen kohteelle sen tärkeänä sisääntulonäkymänä. 

Esitetty muutos sisäpihan kattamiseksi aiheuttaa heijastusvaikutuksia 
suojeluarvoiltaan korkeaan Kaapelitehtaan rakennukseen. Teollisuus-
historiallisesta käytöstä kertovat yksityiskohdat ja laitteistot tulee muu-
toksessa huomioida ja säilyttää. Sisäpihan valaistusolosuhteet tulevat 
kattaessa muuttumaan. Sisäpihalle avautuvilta ikkunarakenteilta tullaan 
edellyttämään palo-osastointia, joka on uhka ikkunoiden säilymiselle. 
Näiden tekijöiden ratkaiseminen säilyttävien periaatteiden mukaisesti 
on edellytys ratkaisun toteutukselle.

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee päivittää Kaapelitehtaan suojelu-
kaavan määräyksiä. Rakennuksen julkisivut kadun ja pihan puolelta tu-
lee suojella, samoin kuin teollisuushistoriallisesti arvokkaat sisätilat. 
Tällaisia sisätiloja on mm. Merikaapelihalli, jonka käytössä säilyminen 
alkuperäisessä muodossaan tulee varmentaa. 

Tanssin talon asemakaavan valmistelussa tulee varmistaa Kaapeliteh-
taan rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, sekä raken-
nuksen toimivuuden säilyminen elävänä ja sykkivänä kulttuurikeskuk-
sena.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288-00/17 ja asemakaavan muu-
toksesta, joka mahdollistaa Tanssin talon rakentamisen. Määräaika on 
21.4.2017 mennessä.

Ruoholahden täydennysrakentamiseksi on käynnissä useita kaava-
hankkeita. Hankkeiden yhteisvaikutuksia alueen viheralueisiin ja niiden 
asukkaille tarjoamiin palveluihin tulee tarkastella kokonaisuutena. Puis-
toja, leikki- ja liikuntapaikkapalveluita kavennetaan. Kampinmalmin ja 
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Töölön aluesuunnitelman asukaspalautteessa leikkipalveluita pidettiin 
riittämättöminä käyttäjämääriin nähden.

Uusi rakennus on kaavaluonnoksessa sijoitettu olevaan kaupunkira-
kenteeseen Kaapelitehtaan yhteyteen, mikä voi heikentää alueen toimi-
vuutta. Tanssin talo sijaitsee keskellä nykyistä puistoa. Rakennusta 
ympäröivien viheralueiden luonne muuttuu edusaukioiksi. Tanssin talon 
huoltoliikenne ja lastauspiha sijoittuvat puistoon ja asuintalon läheisyy-
teen. Uusi rakennusmassa muuttaa Kaapelitehtaan rakennuksen sisä-
pihan ja katutilan visuaalista yhteyttä.

Hankkeen kustannusvaikutuksista yleisiin alueisiin on tehtävä kattava 
vaikutusten arviointi hankeohjelmineen. Erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota puiston kustannuksiin.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiis-
kinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

HKL-liikelaitoksen lausunto Kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien kan-
nanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288–00/17. 

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo.

Kyseisen alueen vieressä kulkee raitiotie, jonka aiheuttamat mahdolli-
set melu- ja tärinähaitat tulee ottaa huomioon suunnittelun yhteydessä. 
Muutostyöt eivät saa aiheuttaa häiriöitä raitioliikenteelle.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratainsinööri, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03
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Tanssin taloa koskeva hankesuunnitelma – uudisrakentaminen ja pe-
ruskorjaus Helsingin Kaapelitehtaan yhteyteen (21.12.2016b) on sekä 
valtuustostrategian että kaupungin kulttuuristrategian mukainen koko-
naisuus. 

Toteutuessaan hanke parantaa valtuustostrategian linjausten mukai-
sesti tanssitaiteen näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä maan pääkaupun-
gissa laajassa yhteistyössä tanssin toimijoiden kanssa. Tanssin merki-
tys on kasvanut ilmiönä ja taiteen alana. Harjoitus-, tuotanto ja esitysti-
lojen osalta tanssitaiteilijoiden työskentelyolosuhteet ovat merkittävästi 
jäljessä muiden taiteenlajien tilanteesta. Hankesuunnitelman mukainen 
Tanssin talo –hanke on suunnitelman mukaan toteutumassa laajana 
valtion, kaupungin ja alan keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Panostus 
tanssiin lisää myös Helsingin kansainvälistä kiinnostavuutta ja on syytä 
odottaa, että tämä näkyy myös taiteenalan kansallisena ja kansainväli-
senä aseman vahvistumisena.

Hankkeen etenemisen kannalta on ollut olennaista Jane ja Aatos Erkon 
säätiön erillisrahoitus sekä valtion ja kaupungin linjaukset vuosilta 2014 
ja 2015 osallistua hankkeen rahoitukseen.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että tanssin talon liiketoimintamallia ja 
henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan edelleen. Tarkoituksena on, että 
talo toimii verkostomaisesti vierailuteatterimalliin perustuen ilman omaa 
taiteellista henkilökuntaa. Kulttuurikeskus toteaa, että ilman taiteen ja 
kulttuurin avustusmäärärahojen lisäämistä on haasteellista kasvattaa 
suoraan esimerkiksi tanssin talossa toimiville tanssiryhmille suunnattuja 
avustuksia sellaisessa tahdissa, mitä uusi toimintamalli saattaisi edel-
lyttää.

Kulttuurikeskus katsoo, että tanssin talon toteuttaminen on tärkeä kult-
tuuriteko ja se tulisi toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Vanhoja porakonekai-
rauksia suunnittelualueelta löytyy noin 20 m välein. Kallionpinta on ha-
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vaittu noin 0,6…4,7 m syvyydellä maanpinnasta. Osittain rakennuspai-
kan alapuolelle sijoittuvat Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilivarastot ja 
hiilenkuljetustunnelit, jotka on huomioitava jatkosuunnittelussa. Lupa 
kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Heleniltä ja louhintasuun-
nitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 105
Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, 
Svinhufvudintie 1)

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
24048 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12452 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että jatkossa kaikkien merkittävien asuntokaavo-
jen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota alueen koulu- 
ja päiväkotitilojen riittävyyteen. (Petra Malin)

Käsittely

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannattama-
na seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että jatkossa kaikkien merkittävien asuntokaavo-
jen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota alueen koulu- 
ja päiväkotitilojen riittävyyteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että jatkossa kaikkien merkittävien asuntokaavojen yhtey-
dessä kiinnitetään erityistä huomiota alueen koulu- ja päiväkotitilojen 
riittävyyteen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
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Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Ja-
pe Lovén, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Ma-
ria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-
Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mau-
ri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 9
Juha Hakola, Joel Harkimo, Otto Meri, Mika Raatikainen, Risto Rauta-
va, Seija Muurinen, Wille Rydman, Sampo Terho, Juhana Vartiainen

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, muutet-
tu 3.10.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12452 selostus, päivätty 25.4.2017, täy-
dennetty 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 
verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
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hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Hakija
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus koskee Svinhufvudintie 1:n tonttia. Ase-
makaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kulosaaren ostos-
keskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason liiketiloilla sekä nii-
den päälle sijoittuvilla kolmella 5–7 -kerroksisella asuinkerrostalolla.

Tavoitteena on vahvistaa ja säilyttää kaupunginosan tärkeimmät kau-
palliset palvelut ja rakentaa samalla asuntoja erinomaisten liikenneyh-
teyksien ääreen, metroaseman välittömään läheisyyteen. Uusi rakenta-
minen tulee sopeuttaa Kulosaaren kaupunkikuvaan. Kaavan toteuttami-
nen tiivistää kaupunginosan keskusta ja lisää korttelissa säilyvien pal-
velujen kysyntää.

Uutta asuntokerrosalaa on 7 100 k-m², ja asukasmäärän lisäys on noin 
170. Liiketilaa on 1 030 k-m². Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa 
erityisesti siten, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioitu ostos-
keskus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusia liiketiloja ja asuinra-
kennuksia. Liiketilojen määrä vähenee, mutta uusia asuntoja tulee tilal-
le. Kyösti Kallion tien risteykseen tulee julkinen oleskeluaukio.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Kulosaaren nykyinen ostoskeskus koostuu 1–2 -kerroksisista, sisäpi-
han ympärille ryhmittyvistä, paviljonkimaisista liiketiloista. Liiketiloista 
oli käytössä noin 70 % ennen R-kioskin lopettamista tammikuussa 
2017. Ostoskeskuksen omistaja Kulosaaren Ostoskeskus Oy on ilmoit-
tanut, että tilojen ylläpito on liian kallista suhteessa niistä saatavaan 
tuottoon. Helsingin kaupunginmuseon inventoinnissa Kulosaaren os-
toskeskus on arvotettu kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaimpaan 1-luokkaan.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1959–1961. Niissä 
alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi sekä puisto- ja katua-
lueeksi. Liikerakennusten tontilla suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja 
tonttitehokkuusluku on e=0,5.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltiin kesäkuussa 2016 asema-
kaavan periaate, jossa osa ostoskeskuksesta olisi peruskorjattu ja suo-
jeltu ja osa purettu ja tilalle rakennettu asuinkerrostaloja. Lautakunta 
palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että koko ostoskeskuksen 
voi purkaa ja rakennusmassa suunnitellaan alueelle hieman tuolloin 
suunniteltuja vaihtoehtoja matalampana. Samalla tuli selvittää mahdolli-
suudet käyttää rakentamiseen tontin vieressä olevaa aluetta väestön-
suojan läheisyydessä. Suunnitelmaa on muutettu päätöksen mukaisesti 
ja tontin vieressä olevalle alueelle on helmikuussa 2017 tullut vireille 
asemakaavamuutos asuinrakennuksen rakentamiseksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 19.5.–
19.6.2017. Ehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavasta aiheutuviin 
vaikutuksiin lähiympäristölle, uuden rakentamisen korkeuteen, uuden 
yleiskaavan tulkintaan ja suunnitelma-aineiston paikkansapitävyyteen.
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Muistutusten referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), kaupunginmuseon, kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun ja entisen var-
haiskasvatusviraston lausunnot.

HSY totesi, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on ra-
kennettu valmiiksi, eikä kaavaehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseo kävi lausunnossaan läpi ostoskeskuksen kulttuurihis-
toriallisia, rakennustaiteellisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, jotka mene-
tetään lopullisesti, jos rakennus puretaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala nosti lausunnossaan esiin koulun 
ja päiväkodin saattoliikenteen sekä lasten turvallisen liikkumisen. Kou-
lu- ja päiväkotipaikkojen riittävyys otettiin lausunnossa esiin. Varhais-
kasvatusvirasto lausui myös varhaiskasvatustilojen riittävyydestä.

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun lausunnossa huomau-
tettiin, että yksityiselle maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen joh-
dosta kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten kaavamuutoksen hyväk-
symistä ennen on solmittava maankäyttösopimus.

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayh-
tymä (HSL), kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu, pelastuslau-
takunta, ent. rakennusvalvontavirasto, ympäristönsuojeluyksikkö ja lii-
kenneliikelaitos (HKL) ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa tai lau-
suttavaa.

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

Kustannukset

Kyösti Kallion tien ja Svinhufvudintien liikennesuunnitelman (liite 4) mu-
kaisista liikennejärjestelyiden muutoksista aiheutuu kaupungille kustan-
nuksia ilman arvonlisäveroa arviolta 300 000 euroa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
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dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaava-
selostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2).

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

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 6754, liite 4), jonka mukaan ostoskeskuksen edustan pysäköintipai-
kat muutetaan suuntaispysäköinniksi, koululle tulee saattopaikka ja 
suojateitä korotetaan.

Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 28.3.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, muutet-
tu 3.10.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12452 selostus, päivätty 25.4.2017, täy-
dennetty 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 
verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.1.2017
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
HSL
HSY
Hakija
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunginmuseo
Liikenneliikelaitos
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 276

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
24048 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12452 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 129

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Hankenumero 0785_18, 0924_16

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12452 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 24048 tonttia 1 sekä 
katu- ja puistoaluetta. 

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

03.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Laura Hietakorpi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 7

HEL 2015-008157 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kulosaaren (42.ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12452, Kulosaaren ostoskeskus:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 11

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Hankenumero 0785_18

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12452 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12452
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 55/2016
Pohjakartta valmistunut: 10.1.2017
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 -
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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

Kaupunginmuseo 5.6.2017

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Vuonna 2016 kaupunkisuunnittelulautakunta palautti uudelleen valmis-
teltavaksi sellaisen vaihtoehdon, jossa osa ostoskeskuksesta olisi suo-
jeltu ja osa purettu ja tilalle rakennettu asuinkerrostaloja. Asemakaava 
tuli valmistella niin, että ostoskeskuksen voi purkaa ja uudisrakennuk-
set suunnitellaan alueella hieman tuolloin suunniteltuja vaihtoehtoja 
matalampana. 

Asemakaavan muutoksessa muodostuu liiketilaa ja uusia asuntoja lä-
helle metroasemaa. Kaavan toteuttaminen tiivistää kaupunginosan toi-
minnallista keskusta ja lisää korttelissa säilyvien palvelujen kysyntää. 
Uutta asuntokerrosalaa on 7100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
170. Kaavassa on liiketilaa jatkossa 1030 k-m².

Selostuksessa todetaan, miten kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa 
erityisesti siten, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioitu ostos-
keskus häviää ja sen tilalle rakennetaan uusia liiketiloja sekä nykytilan-
netta selvästi korkeampia rakennuksia. Liiketilojen määrä vähenee ja 
uusia asuntoja tulee tilalle. Kyösti Kallion tien risteykseen tulee julkinen 
oleskeluaukio.  

Ostoskeskuksen omistaja Kulosaaren Ostoskeskus Oy on ilmoittanut, 
että tilojen ylläpito on liian kallista suhteessa niistä saatavaan tuottoon. 
Kuntokartoituksen (2014) mukaan rakennuksessa on paljon heikkokun-
toisia ja vaurioituneita rakennusosia ja huomattava osa rakenteista ja 
rakennusosista on alkuperäisiä. 

Asemakaavan muutoksessa muodostuu asuin- ja liikerakennusten kort-
teli, joka koostuu yksikerroksisesta jalustaosasta ja kolmesta sen pääl-
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tä nousevasta asuinkerrostalosta. Jalustaosaan, katutasokerrokseen 
tulee näyteikkunallista liiketilaa, jonka pääasialliset sisäänkäynnit ovat 
Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien risteyksen aukiolla. Yksi liiketila 
on idempänä Kyösti Kallion tien varrella asuinrakennuksen 1. kerrok-
sessa. Rakentaminen edellyttää nykyisen ostoskeskuksen purkamista. 
Kortteliin on mahdollista rakentaa kolme uutta kerrostaloa, jotka ovat 
viisi-, kuusi- ja seitsemänkerroksisia. Uusi rakentaminen tulee sopeut-
taa Kulosaaren kaupunkikuvaan. Uusien asuinkerrostalojen julkisivujen 
tulee olla pääosin paikalla tiilimuurattuja, lasia ja/tai tiilipinnalle rapattu-
ja.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue 
sijaitsee kantakaupungiksi C2 merkityn ja asuntovaltaiseksi alueeksi A3 
merkityn alueen rajalla. Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen. Kulosaaren huvi-
lakaupunki kuuluu Museoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kulosaaren keskustan merkittävän 
kaupunkikuvallisen muutoksen alueen tiivistyessä ja korkeiden kerros-
talojen rakentuessa.

Kaupunginmuseo on tehnyt inventoinnin ostoskeskuksista ja arvottanut 
ne tavoitteena säilyttää kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaimmat (Ostari. Lähiön sydän. Helsingin kaupunginmuseo 
2004). Kulosaaren ostoskeskus on arvotettu korkeimpaan 1-luokkaan: 
Arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä ja 
ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia. 

Nyt esillä olevan asemakaavan muutos edellyttää Kulosaaren ostos-
keskuksen purkamista ja sen korvaamista katutason liiketiloilla sekä nii-
den päälle sijoittuvilla asuinkerrostaloilla. Kokonaan purkava vaihtoehto 
ei ole kaupunginmuseon suojelutavoitteiden mukainen, koska se mer-
kitsisi merkittäviä rakennetun ympäristön arvojen menettämistä. 

Kulosaaren ostoskeskuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja 
kaupunkikuvalliset arvot on todennettu. Edellä mainitut arvot hävitetään 
lopullisesti, mikäli rakennus puretaan. Näin ollen kaupunginmuseo ei 
puolla asemakaavan muutosehdotusta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 4.11.2015

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

sari.saresto(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 203

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0785_18, karttaruutu 674500-675500

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 25.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12452 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42408 tonttia 1 sekä katu- ja puis-
toaluetta.

 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

 merkitä tiedoksi laadittu korttelikortti, joka on kaavaselostuksen liit-
teenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

21.06.2016 Palautettiin

14.06.2016 Pöydälle

http://www.hel.fi/ksv
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07.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.11.2016

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kulosaaren ostoskeskuksen korttelin 42048 tontti 1 on kallioista kitka-
maa-aluetta. Tontti on kauttaaltaan rakennettua aluetta, jonka pinnalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros täyttöä ja vanhan ostoskeskuksen pi-
han rakennekerrokset. Tontin maanpinta vaihtelee tasovälillä noin 
+ 18,6...+ 22,0.

Korttelin alueelta ei ole käytettävissä vanhoja pohjatutkimuksia. Kortte-
lin lähialueella tehtyjen pohjatutkimusten, avokalliohavaintojen ja van-
han ostoskeskuksen rakennussuunnitelmien perusteella, alueelle sijoit-
tuvat uudet 5-7 kerroksiset asuin- ja toimistorakennukset voidaan pe-
rustaa pääosin maan tai kallionvaraisesti. Kalliopinta on lähellä maan-
pintaa erityisesti korttelin pohjois- ja itäosissa. Tontin pohjois- ja itä-
osien rakentaminen edellyttää todennäköisesti louhintaa. Kellariraken-
taminen edellyttää louhintaa.

Tontin aikaisemman rakentamisen yhteydessä pohjavedenpinta on ha-
vaittu korkeustasolla + 17,0.

Tontin koillispuolella on kallioväestönsuoja, johon liittyvä pystykuilu ra-
kenteineen sijaitsee noin 3 m etäisyydellä korttelin pohjoisrajasta. Li-
säksi väestönsuojan ajotunnelin suuaukko sijaitsee noin 8 m etäisyy-
dellä tontin itärajasta. Kallioväestönsuoja tunnelirakenteineen ja pysty-
kuilu tulee ottaa huomioon mahdollisen louhinnan suunnittelussa.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871

harri.ruotsala(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 2.11.2016

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1223-01/16 (Kulosaaren ostoskes-
kus, asemakaavan muutoshakemus Kulosaaren tontille 42048/1, Svin-
hufvudintie 1). Määräaika on 18.11.2016.

Kulosaaren ostoskeskus uudistuu. Vanha ostoskeskus puretaan ja kor-
vataan uudella asuin- ja liikerakentamisella. Suunnitelmassa katutasos-
sa on liiketilaa, jonka päälle sijoittuu kolme 5‒7-kerroksista asuinker-
rostaloa. Kesäkuuhun 2016 asti suunnitelmana oli purkaa ostoskeskus 
osittain ja peruskorjata säilyvä osa. Kaupunkisuunnittelulautakunta pa-
lautti asemakaavan valmisteltavaksi 21.6.2015 siten, että vanhan os-
toskeskuksen voi kokonaan purkaa ja suunniteltu rakennusmassa 
suunnitellaan alueella hieman nyt suunniteltuja vaihtoehtoja matalam-
pana. 

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.  

Rakennusvirasto 12.11.2015

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 16.11.2015

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kulosaaren ostoskeskus Svinhufvudintie 1 kaupunginosa 42 Kulosaari, kortteli 42048, tontti 1

Kulosaaren ostoskeskuksen tontin omistaja on tontin käytön kehittämi-
seksi hakenut asemakaavan muutosta, jota on valmisteltu tutkimalla 
erilaisia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja. Kaavamuutoshanke kos-
kee sekä Svinhufvudintie 1 tonttia että viereistä puisto- ja katualuetta. 

Kulosaaren korttelitalo sijaitsee tontilla 8 muutosaluetta vastapäätä. 
Korttelitalo on kiinteistöviraston tilakeskuksen omistama ja ylläpitovas-
tuulla. Korttelitalo on opetusviraston käytössä n. 325 oppilaan ala-as-
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teena ja varhaiskasvatusviraston käytössä n. 115 lapsen päiväkotina 
sekä esiopetustilana. 

Tilakeskus pyytää huomioimaan asemakaavamuutoshankkeessa:
- alueella tulee olla hyvät jalankulkuyhteydet ja kevyen liikenteen väy-
lästö
- katualueiden liikennejärjestelyissä huomioidaan jalankulun ja pyörälii-
kenteen turvallisuus erityisesti korttelitaloon kulkevien lasten ja perhei-
den kannalta
- korttelin 42048/1 ajoneuvo- ja huoltoliikenneyhteydet kadulta tontille 
sijoitetaan Svinhufvudintielle, jotta korttelitaloa käyttävien lasten ja per-
heiden liikenne- ja henkilöturvallisuus taataan
- tutkitaan mahdollisuuksia korttelitalon saattoliikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi liikennejärjestelyin

Edellämainitun lisäksi tilakeskuksella ei ole huomautettavaa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 106
Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi 
uudelleen

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Jussi Niinistö ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattama-
na, että  asia palautetaan valmisteluun siten, että Lenininpuisto nime-
tään Leninin uhrien muistopuistoksi.

4 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän, että asia palautetaan valmisteluun siten, että Leni-
ninpuisto nimetään Leninin uhrien muistopuistoksi.

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Juk-
ka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemet-
ti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra 
Malin, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo St-
ranius, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri, Jussi Niinistö, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Sampo Terho
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Tyhjä: 13
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, 
Mauri Venemies

Poissa: 2
Pekka Puska, Ilkka Taipale

Valtuutettu Pekka Puska ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää JAA.

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sininen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Lenininpuisto nime-
tään uudelleen Ukko-Pekan puistoksi.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.  

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan ja nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa, 
etteivät lausunnon antajat ole puoltaneet Lenininpuiston nimen muutta-
mista Ukko-Pekan puistoksi.

Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensim-
mäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloit-
teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen 
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Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paik-
ka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopul-
ta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupungino-
sassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Leninin-
puiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut 
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epäviralli-
sia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki 
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puisto-
suunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan 
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä 
ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelas-
tusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Leninin-
puiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja 
kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana 
ollut side Helsinkiin. Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puo-
lilla kaupunkia.

Kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty 
nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, mer-
kitykset ja tulkinnat muuttuvat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kui-
tenkin erityisesti antamishetkeänsä ja ovat arvokkaita muistumia kau-
pungin historian erilaisista vaiheista ja käänteistä.

Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdotettu muutettavaksi viimeksi 
vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 18.3.1992 hyväksyä Linnan-
mäen alueen asemakaavan muutoksen, ja samalla se hyväksyi kau-
punginhallituksen esityksen, että Lenininpuiston nimeä ei muuteta. Le-
nininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli jätetty adressi. Myöskään 
nimistötoimikunta ei kokouksessaan 4.11.1991 puoltanut nimenmuuto-
sehdotusta.

Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulo-
saaressa neljä kohdetta: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden 
(1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan pol-
ku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas 
trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty myös nimeä Ukko-Pekan 
puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995. Helsingin kaupungin nimistön-
suunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan saman alkuisten ni-
mien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, Ukko-Pekan 
puisto -nimisen kohteen sijoittaminen muualle kuin Kulosaareen olisi tä-
män periaatteen vastaista.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 224

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 65

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Hankenumero 5264_156

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus on 20.4.1970 tehnyt päätöksen Lenininpuiston ni-
meämisestä Alppiharjun kaupunginosaan V. I. Leninin (1870–1924) 
mukaan. Päätös perustui loppuvuodesta 1969 tehtyyn valtuustoaloit-
teeseen, jolla haluttiin nostaa esiin seuraavana vuonna vietettyä V. I. 
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Leninin syntymän satavuotisjuhlavuotta. Lenininpuiston nimi tuli voi-
maan vuonna 1974 asemakaavassa 6999. Aiemmin puisto oli ollut vi-
rallisesti nimeämätön. Tällä hetkellä alueella voimassa oleva asema-
kaava 9897 on tullut voimaan vuonna 1997. Lenininpuiston nimi ei ole 
osoitekäytössä.

Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulo-
saaren kaupunginosassa neljä paikkaa: Svinhufvudinkuja–Svinhuf-
vudsgränden (vahvistunut vuonna 1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen(1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja on 
mahdollista, että tämä nimi toteutuu jossakin tulevassa asemakaavan 
muutoksessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatetta-
van periaatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa 
välittömässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeä-
minen tai uusien nimien muodostaminen samasta aihepiiristä muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta on antanut asiasta lausunnon 15.11.2017. Kaupun-
kiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla 
valtuustoaloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-
Pekan puistoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 5

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muut-
tamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan 
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka 
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.  
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Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä. 

Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdo-
tuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen 
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 ni-
metä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen 
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun 
alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä 
voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoi-
tekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liitty-
vää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikal-
lishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä 
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. 
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. 

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa.
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Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä lä-
heisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.

Käsittely

16.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Pöydällepanoehdotus:
Arja Karhuvaara: Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Arja Karhuvaaran pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se rauke-
si.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon:

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
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mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Terhi Peltokorpi

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Johanna Sydänmaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Otto Meren vastaehdo-
tuksen äänin 5-5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkai-
si.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 15.11.2017 § 38

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Sampo Terhon ja yhden muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (11.10.2017), jossa esitetään Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. 

Nimistötoimikunta toteaa, että se on 1.4.1970 käsitellyt Lenininpuiston 
nimeämistä 12.11.1969 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Mirjam Tuo-
minen ja 14 muuta kaupunginvaltuutettua esittivät tuolloin kadun ni-
meämistä V. I. Leninin (1870–1924) mukaan, jonka syntymästä oli tu-
lossa kuluneeksi 100 vuotta huhtikuussa 1970.  

Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensim-
mäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloit-
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teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen 
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paik-
ka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopul-
ta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupungino-
sassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Leninin-
puiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut 
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epäviralli-
sia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki 
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puisto-
suunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan 
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishisto-
riallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen 
ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 
40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti 
merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. 
Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. Hän on myös asu-
nut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia. 

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnitte-
lussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuis-
ton nimeä ei muuteta. Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli 
jätetty adressi. Myöskään nimistötoimikunta ei kokouksessaan 
4.11.1991 puoltanut nimenmuutosehdotusta.

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhuf-
vudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvuds-
vägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pe-
kan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tä-
mä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutokses-
sa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaat-
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teen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä 
läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen 
muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 107
Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puis-
tossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Katju Aron kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen selvittä-
vän mahdollisuuksia tilojen kulttuurikäyttöön vapauttamiseksi 
mahdollisimman kevyin investoinnein rakentamalla kulku-
ramppi puistosta ratakuiluun ja valmiudella tyhjentää tiloja 
myöhemmin mahdollista kokoojakatua varten tarpeen mu-
kaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen sel-
vittävän mahdollisuuksia tilojen kulttuurikäyttöön vapauttamiseksi mah-
dollisimman kevyin investoinnein rakentamalla kulkuramppi puistosta 
ratakuiluun ja valmiudella tyhjentää tiloja myöhemmin mahdollista ko-
koojakatua varten tarpeen mukaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 42
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Abdirahim 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 77 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
16.05.2018

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

Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pa-
junen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Risto Rautava, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 38
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eve-
liina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Em-
ma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape 
Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Jussi Niinistö, Ilkka Taipale, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Piraattipuolueen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin 
kaupunki selvittää Staran varastotukikohdan siirtämistä muualle kanta-
kaupunkiin siten, että Satamatalon tilat vapautetaan mahdollisuuksien 
mukaan kulttuuri-, tapahtuma ja/tai ravintolakäyttöön.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuus-
toryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on alle-
kirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsi-
koidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle val-
tuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi 
tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana

Piraattipuolueen valtuustoryhmän jäsen, valtuutettu Petrus Pennanen 
on allekirjoittanut 13.12.2017 jätetyn aloitteen. Aloite on otsikoitu ryh-
mäaloitteeksi. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa ryhmäaloit-
teesta seuraavaa:

Aloitteessa tapahtumakäyttöön esitetyt Satamatalon tilat ovat Helsingin 
Satama Oy:n omistuksessa. Tilat sijaitsevat Laivasillankadun puiston 
alla. 

Nykyisellään tiloissa on Staran käytössä noin 1 000 neliömetrin suurui-
nen kylmä varastotila. Lisäksi Staran työntekijöiden taukotila on sata-
man tiloissa lähellä kyseistä varastotilaa. Stara hoitaa kyseisestä tuki-
kohdasta muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin 
puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkalu-
ja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin 
tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi helposti ja nopeasti saatavilla, kun 
käyttötarve ilmenee. 

Stara on sijoittanut vuosittain tilojen korjaamiseen keskimäärin noin 20 
000–50 000 euroa. Stara ei maksa tukikohdasta vuokraa, vaan Satama 
Oy:n kanssa on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeu-
den sillä edellytyksellä, että Stara pitää alueesta ja tukikohdan raken-
teista huolta. Jätkäsaareen vuonna 2017 valmistunut uusi maanalainen 
tukikohta ei riittäisi kattamaan sataman varastotilasta mahdollisesti siir-
rettävien materiaalien varastointitarvetta. Näin ollen vaihtoehtoinen va-
rastointitila pitäisi erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskustan 
alueelle. Mahdollisen vaihtoehtotarkastelun selvityksessä tulisi huo-
mioida uuden varastotilan suunnittelu-, rakentamis- ja vuokrakustan-
nukset osana kustannus-hyötyanalyysia.

Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan ydinkeskustan viihtyisyyttä ja 
toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävän laajentamisen 
sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katuti-
lassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun toteutumisen edellytyk-
siä. Toteutuessaan maanalainen kokoojakatu voisi ohjata Eteläsata-
man raskaan liikenteen keskustan alitse päätieverkkoon. Laivasillanka-
dun puisto ja siihen kytkeytyvä ratakuilu on hyvä pitää toistaiseksi nyky-
tilassaan ja maanalaisen kokoojakadun tilavarauksena, kunnes sen to-
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teutumisen edellytykset on määritelty ja sen mahdollisesta toteuttami-
sesta on tehty päätös.

Laivasillankadun puiston alla olevat tilat voidaan sinällään osoittaa 
muuhun käyttöön ottaen kuitenkin huomioon, että satama tarvitsee tilan 
edustalla olevan piha-alueen kokonaisuudessaan käyttöönsä. Näin ol-
len tilaan tulisi rakentaa turvallinen kulkureitti jostain muualta kuin sata-
man varikkokäytössä olevan piha-alueen läpi. Tämä vaatisi suunnitte-
lua ja investointeja. Soveltuakseen tapahtuma- ym. käyttöön tilat tulisi 
lisäksi peruskorjata/saneerata. Tapahtumakäyttö saattaisi vaatia myös 
asemakaavamuutoksen.

Kaupunginhallitus katsoo, että tilojen vapauttamisella aloitteessa tarkoi-
tettuun käyttöön olisi niin merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen, ettei 
asian tarkempaan selvittämiseen ole ainakaan tällä hetkellä perusteita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 225

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmä-
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen val-
tuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan lau-
sunnon:

Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen 
kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin 
Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.

Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila 
ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastoti-
laa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston, 
Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa 
säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kun-
nossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi 
nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.

Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20 
000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, et-
tä Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alu-
eesta ja rakenteista huolta.

Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa kes-
kustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden 
asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja 
varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella 
ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuon-
na 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat 
eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien 
materiaalien varastointitarvetta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen 
selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maana-
laisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyöty-
kustannus –analyysia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
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Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 108
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumi-
sesta

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Pekka Puskan kannat-
tamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavalla eväs-
tyksellä: 

* Valmistelussa huomioidaan, että kansainväliset sopimukset ja suoma-
lainen lainsäädäntö velvoittavat julkista valtaa toimimaan avoimuuden 
puolesta ja myös se, että aloitteessa mainittujen tietojen pyytämiselle ei 
ole tähänastisessa valmistelussa huomattu olevan oikeudellisia esteitä.

* Valmistelussa huomioidaan aloitteen yhteensopivuus Helsingin val-
tuuston 2017 hyväksymän kaupunkistrategian sekä valtuuston 2013 
hyväksymän globaalin vastuun strategian monien lausumien kanssa. 

* Valmistelun aikana kutsutaan alan kansalaisjärjestöjen, yritysten ja 
tarvittaessa muiden toimijoiden edustajia julkiseen keskusteluun aloit-
teessa mainituista asioista, erityisesti siinä ehdotetuista raportointimal-
leista. Keskustelussa esille tulleita näkökohtia voidaan hyödyntää val-
mistelussa. 

6 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavalla evästyk-
sellä:  * Valmistelussa huomioidaan, että kansainväliset sopimukset ja 
suomalainen lainsäädäntö velvoittavat julkista valtaa toimimaan avoi-
muuden puolesta ja myös se, että aloitteessa mainittujen tietojen pyytä-
miselle ei ole tähänastisessa valmistelussa huomattu olevan oikeudelli-
sia esteitä. * Valmistelussa huomioidaan aloitteen yhteensopivuus Hel-
singin valtuuston 2017 hyväksymän kaupunkistrategian sekä valtuus-
ton 2013 hyväksymän globaalin vastuun strategian monien lausumien 
kanssa.  * Valmistelun aikana kutsutaan alan kansalaisjärjestöjen, yri-
tysten ja tarvittaessa muiden toimijoiden edustajia julkiseen keskuste-
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luun aloitteessa mainituista asioista, erityisesti siinä ehdotetuista rapor-
tointimalleista. Keskustelussa esille tulleita näkökohtia voidaan hyödyn-
tää valmistelussa. 

Jaa-äänet: 41
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hern-
berg, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia 
Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tammi-
nen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Var-
tiainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 30
Zahra Abdulla, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinä-
luoma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Dan Koi-
vulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Abdira-
him Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Petrus Pennanen, 
Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Suldaan Said Ahmed, 
Juhani Strandén, Leo Stranius, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 12
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ma-
ri Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokor-
pi, Mari Rantanen, Mauri Venemies, Ozan Yanar

Poissa: 2
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsinki päättää pyytää kaikkia tarjouskilpailuihin osallis-
tuvia tarjoajia vapaaehtoisesti toimittamaan tarjoustensa liitteinä talou-
teen ja verotukseen liittyviä selvityksiä. Useassa maassa toimivilta yri-
tyksiltä pyydettäisiin maakohtainen veroraportti, tilinpäätös- ja verotus-
tiedot ja verojen vertailulaskelma. Suomessa toimivilta yrityksiltä pyy-
dettäisiin tuloverojen vertailulaskelma. Lisäksi aloitteessa esitetään, et-
tä Helsinki päättää julkaista tarjousten yhteydessä annetut talousrapor-
tit sekä tiedon yrityksistä, jotka ovat jättäneet raportit antamatta.

Aloite ja sen liite ovat tämän esityksen liitteenä. Liitteestä selviää tar-
kemmin aloitteessa ehdotetut talous- ja verotusselvitykset.

Kaupunginvaltuusto palautti 29.11.2017 asian uudelleen kaupunginhal-
lituksen valmisteltavaksi. Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 
11 §:n 4 momentin mukaan aloite on esitettävä uudelleen valtuuston 
käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Palauttamispäätöksessä kehotettiin selvittämään, voidaanko aloittees-
sa tarkoitettuja selvityksiä pyytää hankintakilpailutuksiin osallistuvilta 
yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.  

Jos aloitteessa mainittuja selvityksiä pyydetään toimittamaan liitteinä 
tarjousten antamisen yhteydessä, poikkeaisi se selvästi nykyisen, uu-
distetun hankintalain tarkoituksesta ja hengestä. Hankintalain 87 §:ssä 
säädetään uudesta eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta (ESPD-asia-
kirja), jonka avulla tarjoajat alustavasti osoittavat soveltuvansa hankin-
nan toteuttajiksi. Täyttämällä sähköisen ESPD-asiakirjan tarjoajat osoit-
tavat tarjousvaiheessa, ettei käsillä ole poissulkemisen perusteita, esi-
merkiksi hankintalain 80 §:ssä mainittuja veropetoksia tai hankintalain 
81 §:ssä mainittuja verovelvollisuuden laiminlyöntejä. 

Hankintalainsäädännössä on tarkoitettu, että varsinaiset selvitykset ja 
todistukset tarkastetaan vain kilpailutuksen voittajalta ennen hankinta-
päätöstä tai viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin-
kin hankintalain 88 §:ssä kielletään hankintayksikköä vaatimasta tarjoa-
jalta näyttöä soveltuvuudestaan, jos hankintayksikkö voi saada tarvitta-
vat todistukset, selvitykset ja muut tiedot Suomessa tai muussa Euroo-
pan talousalueen valtiossa olevasta maksuttomasta tietokannasta. Tar-
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joajaa ei saa vaatia toimittamaan asiakirjanäyttöä, jos hankintayksiköllä 
on tarvittavat ajantasaiset asiakirjat jo hallussaan.

ESPD-asiakirjan käyttämisellä on haluttu vähentää hallinnollista taak-
kaa, joka syntyy tarjouskilpailuun osallistumisesta etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille lukuisten vaadittavien selvitysten, todistusten ja 
muiden asiakirjojen toimittamisesta hankintamenettelyn yhteydessä. 
Antamalla yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa vakuu-
tuksen soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä ja siitä, ettei poissulke-
misperusteita ole, tarjoaja välttyy hankintamenettelyn yhteydessä suu-
ren asiakirjamäärän hankkimiselta ja toimittamiselta hankintayksikölle. 
Tarkoituksena on tällä tavoin edistää pienten ja keskisuurten yritysten 
ja yhteisöjen osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin. 

Hankintamenettely, johon siis tarjousvaihe sisältyy, on hankintalainsää-
dännössä tarkoin säänneltyä hallintomenettelyä. Menettelyn tulee täyt-
tää muun muassa lakisidonnaisuuden, tarkoitussidonnaisuuden ja suh-
teellisuuden periaatteet. Tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteiden mukaisesti viranomaisen toiminnan tulee edistää viran-
omaisen tehtävän toteuttamista ja kulloinkin sovellettavan lain tavoittei-
ta. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettyjen keinojen tulee olla oikein 
mitoitettuja. Hankintalain mukaisesti hankintamenettelyssä on kohdelta-
va tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, jolloin tarjoajille ei voida 
asettaa toisistaan poikkeavia vaatimuksia. Kaikkien tarjoajille ja tarjouk-
sille asetettavien vaatimusten tulee lisäksi liittyä hankinnan kohtee-
seen. 

Helsingin kaupunkistrategiassa painotetaan nopeaa ja ketterää toimin-
takulttuuria. Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tulee tehostaa 
ja keventää. Strategian mukaan hyvin toimiva kaupunki on myös paras-
ta elinkeinopolitiikkaa. Valtuustoaloitteessa ehdotettujen selvitysten 
pyytäminen kaikilta tarjoajilta jo tarjousvaiheessa, riippumatta siitä syn-
tyykö tarjoajan kanssa sopimussuhdetta, ei edistä hallinnon eikä pää-
töksenteon sujuvuutta. 

Tarkasteltaessa aloitteessa mainittuja ehdotuksia talousraporttien jul-
kaisemisesta tai tietojen antamisesta yrityksistä, jotka ovat jättäneet ra-
portit antamatta, tulee vielä ottaa huomioon mitä julkisuuslaissa sääde-
tään: tarjoukset ja niissä mainitut muut julkiset tiedot ovat julkisuuslain 
7 §:n mukaan (yleisö)julkisia vasta, kun hankintasopimus on tehty. Näin 
ollen aloitteessa mainitut selvitykset voitaisiin lainsäädännön rajoissa 
julkaista vasta sopimuskauden aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että veroparatiisitalouden torjuminen on tär-
keää ja että kaupungin tulee pyrkiä edistämään veroparatiisitalouden 
torjuntaa käytettävissä olevilla keinoilla ja toimenpiteillä. Edellä esitetty-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 86 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.05.2018

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

jen lainsäädännöllisten ja kaupunkistrategisten näkökohtien vuoksi ve-
roparatiisitalouden torjumista voidaan valtuustoaloitteen tarkoittamalla 
tavalla parhaiten edistää pyytämällä talouteen ja verotukseen liittyviä 
selvityksiä kaupungin sopimuskumppaneilta. Kaupunginhallitus toteaa, 
että osana kaupunkikonsernin hankintasopimusten raportointia aletaan 
sopimuskumppaneilta soveltuvin osin pyytää aloitteessa mainittuja sel-
vityksiä. Selvityksiä pyydetään vapaaehtoisina.

Tiedot julkaistaan kaupungin sivustolla lain ja sopimuskumppanilta saa-
dun julkaisemisluvan puitteissa. Menettelyn tuloksia seurataan ja niistä 
raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 281

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

13.11.2017 Pöydälle

18.09.2017 Palautettiin

11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 424

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

29.11.2017 Palautettiin

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uuteen valmiste-
luun siten, että selvitetään mahdollisuus pyytää maakohtaisia raportteja 
ja muita aloitteen tarkoittamia selvityksiä hankintakilpailuihin osallistu-
vilta yrityksiltä jo tarjousvaiheessa.

Kannattaja: Vesa Korkkula

9 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että selvite-
tään mahdollisuus pyytää maakohtaisia raportteja ja muita aloitteen tar-
koittamia selvityksiä hankintakilpailuihin osallistuvilta yrityksiltä jo tar-
jousvaiheessa.

Jaa-äänet: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhu-
vaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 42
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
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Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Eveliina Hei-
näluoma, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkku-
la, Anu Korppi, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim 
Mohamed, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Aman-
da Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Sul-
daan Said Ahmed, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas 
Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 5
Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elo-
nen, Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen val-
misteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
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§ 109
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budje-
toinnin aloittamisesta

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa pal-
velussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuo-
den 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tar-
kennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budje-
toinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua 
tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään sukupuolivai-
kutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Helsingin talousar-
vioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 90 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
16.05.2018

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

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

Tasa-arvotoimikunnalta on saatu aloitteen johdosta lausunto 
18.1.2018. Tasa-arvotoimikunta toteaa, että sukupuolitietoisen budje-
toinnin menetelmän soveltamisesta osana Helsingin kaupungin talous-
arvioprosessia pidetään suositeltavana. Tasa-arvotoimikunta pitää se-
kä sukupuolivaikutusten arvioinnin että sukupuolitietoisen budjetoinnin 
menetelmiä tärkeinä keinoina saada lisätietoa ja ohjata sukupuolten ta-
sa-arvon edistämistä Helsingissä ja suosittelee edellä mainittujen toi-
menpiteiden hyväksymistä.

Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että Helsingin kaupungin tulee 
muiden tasa-arvotoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kehit-
tää sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä. Käyttöönotto edellyttää 
koulutusta ja resursointia kaupungin toimialoilla sekä koko kaupunki-
konsernissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä osana talous- ja 
suunnitteluprosessissa tulisi selvittää tarkemmin taloushallinnon ja ta-
sa-arvon koordinoinnin yhteistyönä. 

Sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä mahdollistamiseksi tulisi 
kehittää sukupuolivaikutusten arviointia ja sen hyvää dokumentointia. 
Kuntien tulisi budjetteja laadittaessa mahdollistaa sukupuolten eri tar-
peiden parempi huomioonottaminen kuntapolitiikan toteuttamisessa ja 
palvelujen järjestämisessä. Tämä voidaan toteuttaa osoittamalla mää-
rätty osa budjetista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, kohdistamal-
la sukupuolitietoinen budjetointi hyvinvointipalveluihin, arvioimalla ole-
massa oleva budjetti tasa-arvonäkökulmasta  ja arvioimalla miten pal-
veluihin osoitetut määrärahat kohdentuvat sukupuolittain.

Helsingin kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman 
osana hyväksyttiin kyseisen kauden aikana laadittava tasa-arvon edis-
tämisohjelma. Ao. strategiaohjelman mukaan kaupunki järjesti henki-
löstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen 
työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Helsin-
gin kaupungin palveluissa on edistetty tasa-arvoa kunkin palvelun 
omista lähtökohdista tai toteutettu Helsingin kaupungin palvelujen tasa-
arvosuunnitelman painopisteitä. Suunnitelman kymmenestä tasa-arvon 
edistämisen painopisteestä yhden toteutusta on tarkastusvirasto arvioi-
nut vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa ja todennut siinä edetyn pää-
osin hyvin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 maini-
taan muun muassa seuraavasti: "Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä 
periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnis-
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tetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan 
sukupuolivaikutusten arviointi." Sukupuolten tasa-arvon edistämisen 
tueksi esitetty tutkimuspohjainen hanke on perusteltu. Tutkimuspohjai-
sen hankkeen etuna on se, että keskeisimmät sukupuolten väliseen ta-
sa-arvoon liittyvät käsitteet tulee määriteltyä huolellisesti. Hanke on 
käynnistynyt keväällä 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian tasa-ar-
vo- ja tutkimustoimintojen koollekutsuma projektiryhmä. Projektiryh-
mässä on edustettuna kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöstöä se-
kä kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaikki toimialat osallistetaan 
hankkeeseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toiminta-
suunnitelmaan sisältyy jo sukupuolivaikutusten arvioinnin toteuttaminen 
ja se toteutetaan liikuntapalvelukokonaisuudessa. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunkistrategiassa on lisäksi 
maininta, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. 
Toimivuus rakentuu strategian mukaan tasa-arvolle, yhdenvertaisuu-
delle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toi-
mintatavalle.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 295

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 92 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
16.05.2018

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

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa pal-
velussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuo-
den 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tar-
kennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budje-
toinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotukseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioi-
daan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suosi-
tusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa pal-
velussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuo-
den 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tar-
kennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budje-
toinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan 
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander
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Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 110
Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin kor-
jaamisesta

HEL 2017-011117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Valtuutettu Elina Moisio ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin väestöennustemallia kehitetään siten, että kysely-
tutkimuksella saatu tieto asukkaiden muuttoaikeista yhdistetään muista 
aineistoista saatuun muuttotietoon, jotta saataisiin tarkempi ennuste 
lapsiperheiden palvelutarpeesta.

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

Kaupunginhallitus viittaa Elina Moision lausuntoon ja toteaa, että aloit-
teessa kannetaan aiheellista huolta erityisesti varhaiskasvatusikäisten 
palvelujen suunnittelussa käytetystä väestöennustemallista. Aloitteessa 
todetaan, että ”Nykyisin ennusteet perustuvat arvioituun rakentami-
seen, perheiden historialliseen käyttäytymiseen ja laskennallisiin asu-
misväljyyden muutoksiin. Tällainen malli huomaa muutokset ihmisten 
käyttäytymisessä aivan liian myöhään.”
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Kaupunginkansliassa kehitetään ennustetta tavoitteena aiempaa osu-
vamman ennustemenetelmän aikaansaaminen. Työssä huomioidaan 
asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan kyselyaineiston hyödyntämis-
mahdollisuudet. Samalla selvitetään myös muiden potentiaalisten tie-
toaineistojen sekä kehittyneemmän data-analytiikan hyödyntämismah-
dollisuudet kustannustehokkaan väestöennustemallin kehittämiseksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin nykyisen väestöennustemenetelmän kuvaus

Helsingissä asuu tällä hetkellä noin 46 000 alle 7-vuotiasta lasta. Heis-
tä joka neljäs muuttaa vuosittain, toissa vuonna 11 000. Neljäsosa var-
haiskasvatusikäisten lähtömuutoista suuntautuu Helsingin rajan yli ja 
Helsinkiin muuttaa vuosittain 2 500 lasta. Varhaiskasvatuksen suunnit-
telun kannalta on erityisen ongelmallista, että laskennallisesti lähes jo-
ka kolmas helsinkiläislapsi muuttaa syntymävuotensa aikana. Lapsiper-
heiden muuttoliikkeen määrällisen vaihtelun ja suuntautumisen enna-
kointi on väestöennusteen laadinnan keskeinen haaste.

Helsingin väestöennuste laaditaan vuosittain menetelmällä, jossa ensin 
laaditaan Helsingin seudun ja koko Helsingin väestöennuste, ja tämän 
pohjalta palvelujen suunnittelua varten väestöennuste 10 vuodeksi 150 
osa-alueelle.

Koko Helsinkiä koskevassa kaupunkitasoisessa väestöennusteessa ar-
vioidaan Helsingin seudun vetovoimaan perustuva muualta Suomesta 
Helsinkiin suuntautuva muuttoliike, jossa ovat keskeisessä asemassa 
seudun talouskehityksen näkymät suhteessa muuhun Suomeen ja lä-
hialueille. Ulkomainen muuttoliike on sekin osittain työmarkkinaperäis-
tä, mutta viime vuosina kansainväliset kriisit ovat heijastuneet muunkin 
tyyppisinä muuttoina Suomeen. Tällaisten nopeasti ja ennalta arvaa-
mattomasti syntyvien ilmiöiden ennakoiminen on varsinkin pitemmällä 
aikavälillä vaikeaa. Seudun sisäinen muuttoliike on yleensä Helsingille 
tappiollista, mutta nettomuuton määrä vaihtelee huomattavasti vuodes-
ta toiseen. Tällä on yhteys paitsi talouskehitykseen, myös Helsingin 
asuntotilanteeseen.

Osa-alueittaisen ennusteen lähtötietoina käytetään koko kaupunkia 
koskevan ennusteen lisäksi viime vuosien muuttoliike-, syntyvyys- ja 
kuolleisuustilastoista laskettuja alueittaisia ennusteparametreja. Helsin-
gin perusrekisteriä käytetään etenkin erityyppisiin uusiin asuntoihin 
muuttavien ennustamisessa, mutta myös muiden ennusteen kannalta 
relevanttien väestöilmiöiden tutkimuksessa.

Aloitteessa mainitusta poiketen alueittaisten ennusteiden laadinnassa 
ei käytetä asumisväljyyden kehitykseen liittyviä oletuksia. Sen sijaan 
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keskeisenä tausta-aineistona hyödynnetään kaupunginkanslian asian-
tuntijoiden ja kaupunkiympäristön toimialan kaavoittajien kanssa laati-
maa asuntotuotantoennustetta. Asuntotuotantoennuste on hanketasoi-
nen ajoitettu tietoaineisto, joka mahdollistaa tulevan asuntotuotannon 
alueellisen tarkastelun mm. omistus- ja vuokra-asuntojen, talotyyppien 
ja rahoitusmuodon perusteella. Näillä kaikilla katsotaan olevan vaiku-
tusta alueittaiseen väestönkehitykseen.

Viime syksynä kaupunginkansliassa aloitettiin alueittaisen väestöen-
nusteen menetelmän kehittämistyö. Alueella havaitut ja ennakoidut 
muutokset mm. muuttokäyttäytymisessä on nyt nopeasti vietävissä en-
nusteparametreiksi. Menetelmä sopii myös paremmin palvelujen suun-
nittelijoiden toivomien pitemmän aikavälin ennusteiden laadintaan.

Valtuustoaloite väestöennustemenetelmän kehittämiseksi

Valtuustoaloitteessa todetaan, että ”Tarvitsemme ennusteita joissa on 
mukana nykyisten ja tulevien vanhempien aikomukset. Oleellista on 
esimerkiksi tieto siitä, aikovatko perheet muuttaa toisiin kaupunginosiin 
tai kaupungista pois. Kun kyselytutkimuksen tiedot yhdistetään dataan 
siitä, minne ihmiset oikeasti muuttavat, saadaan tarkempi ennuste siitä 
minne tarvitaan lisää palveluita lapsiperheille.”

Väestöennusteen osuvuuden kannalta juuri muuttoliikkeen ja erityisesti 
sen alueellisen suuntautumisen ennakointi on keskeisessä roolissa, sil-
lä muiden väestöilmiöiden (syntyvyys ja kuolleisuus) ennakointi on näi-
den vähäisemmästä ajallisesta vaihtelusta johtuen helpompaa.

Aktiivisen muuttoliiketutkimuksen ansiosta muuttoliikkeen keskeiset 
taustatekijät tunnetaan varsin hyvin. Tietoa väestön muuttoaikeista on 
kerätty monien eri kyselytutkimusten, esimerkiksi valtakunnallisessa 
kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen (KAPA), yhteydessä. KAPA-tutki-
muksesta saatujen tulosten vertailu väestömuutostilastossa todettuihin 
muuttoihin antaa viitteitä siitä, että kyselyissä ilmaistujen muuttosuunni-
telmien ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhtäläisyyttä. Myös kan-
sainvälisessä tutkimuksessa on voitu osoittaa, että ilmaistujen muut-
toaikeiden ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhteys: muuttoaikeita il-
maisseet asukkaat myös todella muuttavat muita asukkaita useammin.

Toisaalta, tämä yhteys ei ole kuitenkaan suoraviivainen. Esimerkiksi de 
Grootin ym. (2011) tutkimuksen mukaan merkittävä osa muuttoaikeissa 
olevista henkilöistä jättää aikeensa syystä tai toisesta toteuttamatta, ja 
toisaalta moni asukas, joka ei ole ollut kyselyn toteuttamishetkellä 
muuttoaikeissa, saattaa toteuttaa muuton varsin lyhyen ajan sisällä. 
Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin muuttoaikeita ja toteutu-
neita muuttoja tarkastelevissa tutkimuksissa.
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Erityinen haaste Helsingin ja Helsingin asuinalueiden väestöennusteen 
kannalta liittyy muuttoliikkeen suuntautumiseen. Vertailtaessa muuttoai-
keita kartoittaneista kyselyaineistoista saatuja tietoja toteutuneisiin 
muuttoihin, on huomattu, että nykyiseltä asuinalueeltaan pois muutta-
vien joukossa on myös kohtuullisen paljon sellaisia muuttajia, jotka il-
maisevat kyselyissä etsivänsä uutta asuntoa ensisijaisesti nimenomaan 
omalta asuinalueeltaan. Aiemman muuttoliiketutkimuksen perusteella 
tiedetään, että muuttopäätökseen vaikuttavat muuttohalukkuuden ja 
asumispreferenssien lisäksi myös monet muutkin, toisinaan nopeasti ja 
ennakoimatta esiin nousevat väliin tulevat tekijät, kuten elämäntilantee-
seen ja asumisoloihin liittyvät muutokset sekä ennen muuta realistisesti 
tarjolla olevat vaihtoehdot. Näin ollen muuttojen toteutumisen ohella 
myös niiden suuntautuminen poikkeaa usein alkuperäisistä suunnitel-
mista. Tämä tuottaa kyselymenetelmällä kerättyyn tietoon alueellisen 
väestöennusteen laatimisen kannalta ongelmallista epävarmuutta.

Kyselytutkimusten toteuttamista on viime vuosina haitannut, että niihin 
vastataan aiempia vuosia heikommin. Esimerkiksi edellä mainitun KA-
PA-tutkimuksen vastausprosentti on pudonnut vuonna 2005 toteutetun 
kyselyn 49%:n tasosta vuonna 2016 toteutetun kyselyn 27 %:n tasoon. 
Vuonna 2017 toteutettuun ympäristöasennetutkimukseen vastasi noin 
kolmannes otoksen valikoituneista henkilöistä. Tämä on paitsi heiken-
tänyt kyselyaineistoista saatavien tietojen luotettavuutta, myös nostanut 
niiden hintaa saatuja vastauksia kohden. Viime aikaisen kokemusten 
perusteella kyselymenetelmällä kerättyjen tietoaineistojen hinta on 
noussut noin 12-17 euroon / saatu vastaus. Väestöennustetyössä hyö-
dyllisen, eri väestöryhmät riittävästi huomioivan ja alueellisesti katta-
van, aineiston kokonaishinta nousee varovaisestikin arvioiden helposti 
50 000 – 80 000 euron tasolle. Väestöennusteen kannalta olennaisten 
muutosten havaitseminen edellyttää, että kyselyaineisto kerätään sa-
man sisältöisenä säännöllisin väliajoin. Kyselyaineiston keruusta aiheu-
tuvien välittömien kulujen sekä kyselyn valmisteluun, testaamiseen ja 
aineiston analysointiin vaadittavan työmäärän vuoksi muuttoaikeita 
koskevan tiedon yhdistäminen osaksi väestöennusteen laatimista vaatii 
varmistusta siitä, että se todella parantaa ennusteen osuvuutta.

Suomessa käytettävissä oleva väestörekisterijärjestelmä tarjoaa mah-
dollisuuden väestön muuttoliikkeen pitkäjänteiseen ja hyvinkin tarkkaan 
seurantaan. Helsingin oma väestötietoaineisto mahdollistaa saman hel-
sinkiläisten asukkaiden osalta. Yhdistämällä nämä todellisia muuttoja 
kuvaavat tiedot kyselytutkimuksella tuotettuun muuttoaikeita kuvaavaan 
yksilötasoiseen ja eri väestöryhmät kattavaan tietoon olisi mahdollista 
arvioida kyselytutkimuksen avulla tuotetun hyödynnettävyyttä väestö-
ennusteen laadinnassa. Asumispreferensseissä ja muuttoaikeissa ha-
vaittavien muutosten vaikutukset toteutuneisiin muuttoihin edellyttää 
pitkäjänteistä, säännöllisin väliajoin toistettavaa aineiston keruuta ja 
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analysointia. Tarkoitusta varten kerättävän kyselyaineiston otoksen tuli-
si olla riittävän suuri, jotta muuttoaikeita ja niiden toteutumista voitaisiin 
tarkastella luotettavasti eri väestöryhmien, erityisesti lapsiperheiden, ja 
alueiden tasolla. Lisäksi, koska merkittävä osa Helsingin väestönkas-
vusta tulee myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, seurantaa olisi hyvä 
ulottaa ainakin jossakin määrin myös Helsinkiä laajemmalle alueelle.

Väestöennusteen kehittäminen jatkossa

Kaupunginkansliassa jatketaan väestöennustemenetelmän kehittämis-
tä tavoitteena aiempaa osuvamman ennustemenetelmän aikaansaami-
nen. Työssä huomioidaan myös asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan 
kyselyaineiston hyödyntämismahdollisuudet. Samalla selvitetään myös 
muiden potentiaalisten tietoaineistojen sekä kehittyneemmän data-ana-
lytiikan hyödyntämismahdollisuudet kustannustehokkaan väestöennus-
temallin kehittämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 226

HEL 2017-011117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300
pekka.vuori(a)hel.fi
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§ 111
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrit-
täjien toimintaedellytysten varmistamiseksi

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten 
varmistamiseksi alueen teollisuustonttien vuokra-aikaa pitäisi yrittäjien 
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jatkaa ainakin vuoteen 2047. 
Tattarisuo on uudessa yleiskaavassa määritelty samanarvoiseksi toimi-
paikka-alueeksi kuin Tattariharjun teollisuusalue, jossa vuokrasopimuk-
sia jatketaan vuoteen 2047 asti.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden paran-
taminen Tattarisuon teollisuusalueella on Helsingin kaupunkistrategias-
sa esitettyjen linjausten mukaista. Kaupungin tavoitteena on säilyttää 
elinkeinorakenteen monipuolisuus ja luoda mahdollisuuksia yksityisen 
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sektorin työpaikkamäärän kasvulle mm. kaavoittamalla riittävästi tarvit-
tavia työpaikka-alueita ja turvaamalla yritysten toimintaedellytykset ole-
massa olevilla alueilla.

Tattarisuon teollisuusalueen rakennuskanta on pääosin peruskorjaus-
vaiheessa. Kuten aloitteessa todetaan, jäljellä oleva 17 vuoden vuokra-
aika ei mahdollista yrittäjille uusien investointien tekemistä kuten uu-
sien hallien rakentamista tai merkittävien peruskorjausten tai laiteinves-
tointien tekemistä niihin.

Tattarisuon alue on tulevassa yleiskaavassa osoitettu edelleen työpaik-
ka-alueeksi. Näin ollen alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ei 
ole estettä.

Maanvuokrasopimusten pääasiallinen kesto ja muut ehdot määritellään 
yksityiskohtaisemmin alueen uusissa vuokrausperusteissa. Uusia vuok-
rausperusteita tulee tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuokralaisten 
kanssa. Tarkoituksena on myös löytää vuokralaisten kanssa keinoja 
alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien 
saamisesta tehokkaampaan käyttöön. Tattarisuon alueen uudet vuok-
rausperusteet on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan pää-
tettäväksi vuoden 2018 aikana. Valmisteilla olevassa kaupungin maa-
poliittisten linjausten tarkastelussa määriteltäneen yleisemmin periaat-
teet, joiden mukaan yritysalueiden maanvuokrasopimuksia tulevaisuu-
dessa jatketaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuokrausperusteita uudistettaessa tavoit-
teena tulee olla se, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikoja jat-
ketaan aikajänteellä, joka mahdollistaa yrittäjille toiminnan jatkamisen 
edellyttämät investoinnit ja samalla kaupungin toivomat parannukset.

Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja 
suunnitteluosaston yhteistyönä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 227

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 16

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden parantaminen Tat-
tarisuon teollisuusalueella on kannatettavaa ja vuokrausperiaatteiden 
uudelleenmäärittelyä tulisi tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuok-
ralaisten kanssa.

Nykytilanne

Tattarisuon teollisuusalueella on voimassa viimeksi vuonna 1987 hy-
väksytty asemakaava, jonka mukaan alue kuuluu teollisuus- ja varasto-
rakennusten korttelialueeseen. Alun perin alueelta on vuokrattu ensim-
mäiset teollisuustontit 1960 –luvulta alkaen. 

Vuokrausperusteina on käytetty kiinteistölautakunnan 5.4.2005 § 217 
hyväksymiä vuokrausperusteita, joiden mukaan mm. tontille jolle on ra-
kennettu vähintään 40 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudes-
ta, vuokrasopimus voidaan tehdä vuoden 2034 loppuun saakka jolloin, 
vuokra on määritelty käyttäen yksikköhintaa 4,50 euroa/m², mikä vas-
taa nykyhintana 87 euroa/m². Muiden tonttien vuokrasopimuksia on jat-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 103 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
16.05.2018

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

kettu enintään 10 vuotta kerrallaan yksikköhinnan ollessa 4,00 eu-
roa/m², mikä vastaa nykyhintana 77 euroa/m². 

Tattarisuon teollisuusalueella pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuo-
den 2034 loppuun saakka. Päättymisaikaan on vaikuttanut aiemmin 
suunniteltu Malmin lentokentän vuokrasopimuksen päättymisajankohta. 

Kaupungin yleisinä vuokrausperusteina on pidetty, että vuokratun tontin 
koko asemakaavan mukainen rakennusoikeus toteutetaan määrätyssä 
ajassa. Tattarisuon alueella näin ei yleisesti ottaen ole tapahtunut, vaan 
tonttien rakentumisaste on usein huomattavasti alle minimivaatimuk-
sen. Lisäksi toteutunut rakennuskanta on pääosin peruskorjausvai-
heessa.

Vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa alue on edelleen merkitty työ-
paikka-alueeksi, jolle ei ole osoitettu asuntorakentamista. 

Vuokrausperusteiden uudistaminen

Koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu 
työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole 
estettä.  

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit –yksikössä ta-
voitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan 
päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla 
vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asema-
kaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen.

Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joi-
den tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi 
sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyt-
töön.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
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§ 112
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 
2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjes-
telmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttami-
seen. (Atte Harjanne)

Käsittely

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 
2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjes-
telmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttami-
seen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 
2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, 
joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
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Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Ha-
kola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kai-
sa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Ju-
va, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Otto Meri, Abdirahim Mo-
hamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pauliina 
Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaa-
ra, Juhani Strandén, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Vene-
mies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Eva Biaudet, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Kaarin Taipale

Tyhjä: 21
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jörn Donner, Tuula Haatai-
nen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Terhi Peltokorpi, Sirpa Pu-
hakka, Pekka Puska, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuor-
joki

Poissa: 1
Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Atte Harjanteen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista 
kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Helsingin alueen tarpeisiin.

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

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistuksessa on Helen Oy, 
jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti 
sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja 
muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa ty-
tär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Merkittävä osa Helen 
Oy:n liikevaihdosta muodostuu kaukolämpöliiketoiminnasta.

Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka 
mukaan ydinvoimalla tuotetun lämmön hyödyntämistä pääkaupunki-
seudulla on selvitetty lukuisissa erilaajuisissa selvityksissä 1970-luvulta 
lähtien. Selvitykset ovat perustuneet suurimittaiseen sähköntuotantoon 
tarkoitetun ydinvoimayksikön hyödyntämiseen lämmön tuotannossa, 
tyypillisesti Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Selvityksissä hankkeelle ei 
ole löydetty taloudellista kannattavuutta eikä siten toteuttamisedellytyk-
siä. 

Helen Oy:n mukaan keskeisimmiksi haasteiksi ydinvoimalla tuotetun 
lämmön hyödyntämistä koskevissa selvityksissä on tunnistettu tarve 
miljardiluokan lämmön siirtoputki-investointiin sekä sähköntuotantoka-
pasiteetin väheneminen. Lämmönotto pienentäisi merkittävästi ydinvoi-
malaitoksen sähkötehoa ja toisaalta samanaikaisesti käytöstä poistuisi 
pääkaupunkiseudun yhteistuotantokapasiteetti. On myös otettava huo-
mioon ydinvoimalaitoksen sekä siirtoyhteyden tekninen ja tuotantotapa-
riski, joiden vuoksi on ylläpidettävä lämmön toimitusvarmuuden edellyt-
tämä täysimittainen varakapasiteetti polttoainevarastoineen. Lisäksi ny-
kyisessä sähkömarkkinatilanteessa uusien ydinvoimayksiköiden kan-
nattavuus olisi aiempaa heikompi.

Helen Oy:n näkemyksen mukaan ydinvoimatekniikan kehittyminen voi 
tarjota mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Helen seuraa 
sarjatuotettujen pienoisreaktorien kehittymistä, mutta teknologian mah-
dolliseen kaupallistumiseen tulee kulumaan väistämättä pitkä aika. Li-
säksi myös pienoisreaktoreihin liittyy kalliin siirtoyhteyden aiheuttama 
taloudellinen haaste, jos niitä sijoitetaan kauas pääkaupunkiseudusta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 107 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
16.05.2018

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

Toisaalta pienissäkin ydinvoimalaitoksissa on otettava huomioon tur-
vaetäisyydet, mikä vaikuttaa niiden mahdolliseen sijoittumiseen pää-
kaupunkiseudulla. Vaaditut turvaetäisyydet ovat viiden kilometrin suoja-
vyöhyke (asukasluku alle 200) ja 20 kilometrin varautumisalue (rajattu 
väestömäärä, yksityiskohtainen pelastussuunnitelma). Tämä rajoittaa 
merkittävästi pienreaktoreiden käyttömahdollisuuksia kaupunkialueella.

Kansliapäällikön 6.11.2017, 140 § asettama päästövähennystyöryhmä 
teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjel-
masta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla Helsingin ilmasto-
tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joita 
kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät voivat 
omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehitysohjelman kautta 
toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta energiantuotannon 
osalta.

Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä 
kaupungin päästötavoitteet.

Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vai-
kutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesi-
tyksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla touko-
kuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin ener-
giayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tu-
kipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa. 

Kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin tar-
koittaisi Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen polttoaineen muutosta no-
peutetusti, mistä aiheutuisi merkittävästi isommat kustannukset kuin to-
teutettaessa kivihiilestä luopuminen hallitusti. Ottaen huomioon Helsin-
gin alueen mittava lämmöntarve ja siihen liittyvä huipputehon tarve, ny-
kyisin käytettävissä olevat teknologiset vaihtoehdot sekä tarvittavien in-
vestointien pitkä toteutusaika, luopuminen kivihiilen käytöstä hallituksen 
kaavailemalla aikataululla olisi erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on kaupunkistrategiassa sitou-
tunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivi-
hiilen käytöstä luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje 
kivihiilen käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamisek-
si. Helenin tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän 
tekemän esityksen kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 284

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Korvataan viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n tavoitteena 
on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liike-
toimintaansa ja kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti 
energian eri tuotan- toteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympä-
ristön muutoksia” 

TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraa-
liuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä 
luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen käyt-
töä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin ta-
voite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esi-
tyksen kanssa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 113
Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi 
Tapulikaupunkiin

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilo-
jen saamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloitteessa todetaan, että asukastilo-
ja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seuro-
jen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden ta-
pahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimi-
joille. 

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

Kaupunginhallitus viittaa toimialoilta yhteisvalmistelussa saatuihin kom-
mentteihin. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjol-
la eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja ko-
koontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukai-
sesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
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kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös 
vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien ti-
lojen käyttöä. Kaupungin eri toimialojen hallinnoimien tilojen käytölle on 
valmisteilla kaupunkiyhteiset periaatteet. Uusissa rakennuksissa huo-
mioidaan jo rakennusvaiheessa tilojen ilta- ja viikonloppukäytön mah-
dollisuudet. Kaupunkilaiset voivat jatkossa varata kaupungin tiloja en-
tistä helpommin sähköisen Varaamo-palvelun kautta.  

Helsingissä on noin 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toi-
mintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyh-
jiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toi-
mintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toimin-
nan koordinointiin. 

Tapulikaupungin alueen kiinteistöissä on aloitteessa mainittuihin toimin-
toihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväko-
deissa, Tapulikaupungin kirjastossa ja Tapulin nuorisotilassa. 

Tapulin nuorisotalon tilat ovat erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivi-
sessa käytössä. Tiloja käyttävissä yhdistyksissä toimii eri ikäisiä ihmi-
siä. Vuoden 2017 alusta alkaen tiloja on annettu maksuttomasti toimi-
paikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryh-
mien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Hel-
sinkiä pitävien yhdistysten käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialo-
jen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen peruso-
petuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista 
edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.

Sosiaali- ja terveystoimialan alueellisessa aikuissosiaalityössä toimi-
taan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyy-
den lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja 
syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toi-
minta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteute-
taan toimialan ylläpitämissä asukastaloissa ja lähiöasemilla sekä muis-
sa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi etsivää lähityötä tekevät sosi-
aaliohjaajat jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin. 
Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja 
niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee 
yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei 
ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa, mutta Tapu-
likaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin py-
ritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvalli-
suutta. Kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan 
asukastiloja Tapulikaupungissa tai sen välittömässä läheisyydessä 
mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 285

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: 

Tapulikaupunkia ei saa jättää eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin 
kaupunginosiin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä 
Pohjois-Helsingin asuinalueilla, mutta siitä huolimatta Tapulikaupungis-
sa ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa. Työn-
tekijöille tulee tarjota myös tilat, pelkkä jalkautuminen alueelle ei riitä ei-
kä edistä riittävästi kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvalli-
suutta. 

Esitämme että viimeiseen kappaleeseen lisätään lause "Kaupunginhal-
litus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikau-
pungista tai sen välittömästä läheisyydestä mm. yhdistyksille, seuroille, 
harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille".

Kannattaja: Paavo Arhinmäki
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi
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§ 114
Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä 
Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Katju Aron aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki:

1) laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja 
siihen puuttumiseksi
2) laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja 
osaksi johtamiskoulutusta
3) viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että vuoropuhelus-
sa sidosryhmien kanssa

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

Toimialojen lautakunnilta on pyydetty aloitteeseen liittyvät lausunnot 
(liitteessä) ja tasa-arvotoimikunnassa on käyty asiasta lähetekeskustelu 
26.3.2018. Tasa-arvotoimikunta totesi käsittelyssään, että kaupungin 
on luotava seksuaaliseen häirintään puuttumiseen selkeä prosessi. Li-
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säksi tasa-arvotoimikunta toteaa, että kaupungin on edistettävä seksu-
aalisen häirinnän ennaltaehkäisyä ja seksuaaliseen häirintään puuttu-
mista viestinnällä ja koulutuksella.

Kaupunginhallitus toteaa:

Helsingin kaupunki ehkäisee kaikenlaista häirintää

Helsingin kaupunki noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta (2014/1329). Lain 7 § ja 8 § mukaisesti seksuaalinen ja suku-
puoleen tai sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva 
häirintä kaupungin työpaikoilla ja palveluissa on kielletty. Kaupunki 
puuttuu työpaikoilla ja palveluissa tietoon tulleisiin häirintätapauksiin 
häirinnän poistamiseksi. Tämä ilmenee myös toimialalautakuntien anta-
mista lausunnoista, joissa kuvataan toimialojen luomia käytäntöjä häi-
rinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen.

Seksuaalinen häirintä on yksi työsuojelulain (5. luku 28 §, 738/2002) 
määrittelemä häirinnän muoto. Epäasialliseen käytökseen ja häirintään 
puuttumiseen Helsingin kaupungilla on ollut jo useita vuosia Helsingin 
Hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -toimintamalli (ks. 
liite) ja opas, jonka mukaisesti kaupungin työpaikoilla toimitaan. Henki-
löstön syrjintä- ja työpaikkakiusaamiskokemuksista on kysytty henkilös-
tön työhyvinvointia mittaavassa Kunta 10 -tutkimuksessa vuodesta 
2014 lähtien. Vuonna 2014 tutkimukseen vastanneista Helsingin kau-
pungin työntekijöistä 11,1 % ilmoitti kokeneensa syrjintää ja 16,0 % työ-
paikkakiusaamista. Vuonna 2016 syrjintää ilmoitti kokeneensa 8,8 % ja 
työpaikkakiusaamista 9,2 % vastanneista. Eri organisaatiotasoilla on 
tehty toimenpiteitä, joiden avulla syrjintä- ja kiusaamiskokemusten 
määrä on saatu laskusuuntaan.

Kaupungin toimintamallin mukaisesti kaikkia rohkaistaan ottamaan asia 
puheeksi ja toteamaan epäasiallisesti käyttäytyvälle kollegalle/asiak-
kaalle/yhteistyökumppanille, että pitää tämän käytöstä häiritsevänä. 
Esimiehelle ohjataan kertomaan itse koetusta epäasiallisesta kohtelus-
ta ja siitä, jos on nähnyt jonkun muun tulevan häirityksi tai epäasialli-
sesti kohdelluksi. Työntekijät saavat tarvittaessa neuvontaa ja tukea 
häirintään puuttumisessa työsuojeluvaltuutetuilta, luottamusmiehiltä ja 
työterveyshuollosta. Esimiehet saavat tukea häirintätapausten selvittä-
miseen työsuojeluorganisaatiolta, hr-asiantuntijoilta, linjajohdolta ja työ-
terveyshuollosta.

Kuten tasa-arvotoimikunta lähetekeskustelussaan totesi, on tärkeää, 
että kaupungilla on selkeät menettelyohjeet seksuaaliseen häirintään 
puuttumiselle. Helsingin kaupungin henkilöstön kokemaan epäasialli-
seen kohteluun ja häirintään puuttumisen toimintamallia ja opasmateri-
aalia uusitaan vuoden 2018 aikana. Hyvän, asiallisen ja sukupuolten 
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tasa-arvoa kunnioittavan käytöksen malli kuvataan, seksuaalisen häi-
rinnän eri muotojen tunnistamista edistetään ja siihen puuttumisen pro-
sessi kuvataan. Uusitussa aineistossa ja viestinnässä tuodaan esiin jo-
kaisen työntekijän vastuu tuoda esiin kokemansa tai näkemänsä epä-
asiallinen kohtelu, jotta epäasialliseen käytökseen ja häirintään pysty-
tään puuttumaan.

Työtehtävissä, joissa henkilöstöllä on kohonnut riski joutua seksuaali-
sen häirinnän kohteeksi asiakkaiden taholta, on tehty asianomaiseen 
työhön ja toimintaympäristöön liittyvät toimintaohjeet yhdessä henkilös-
tön kanssa; tästä esimerkkinä ovat sosiaali- ja terveystoimialan palve-
luissa tehdyt tilannekartoitukset ja ohjeet.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jatkossa seksuaalisen häirinnän 
määrittelyssä, tunnistamisessa, mittaamisessa ja puuttumisen proses-
seissa kiinnitetään huomiota siihen, että ilmiö tunnistetaan erityisenä 
ahdistelun muotona. On mylös tärkeää, että sekä Helsingin hengessä-
oppaassa että esimiesten ja henkilöstön koulutuksissa puhutaan nime-
nomaan seksuaalisesta häirinnästä erillisenä tunnistettavan ja myös ri-
koslain säätelemänä asiana.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat uusitaan vuoden 
2018 aikana. Henkilöstön suunnitelman valmistelutyöhön liittyy satun-
naisotannalla valittaville työntekijöille lähetettävä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuskysely. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yhtenä kyselyn 
osa-alueena on seksuaalisen häirinnän kokemusten yleisyys ja niihin 
puuttumisen onnistuminen. Vuonna 2011 toteutetussa edellisessä laa-
jassa tasa-arvokyselyssä 3 % vastaajista ilmoitti kokeneensa seksuaa-
lista häirintää työpaikalla, mikä on selvästi kansallista keskiarvoa vä-
hemmän.

Vuodesta 2018 alkaen myös Kunta 10 -tutkimuksessa on mukana ky-
symys, jonka avulla selvitetään seksuaalisen häirinnän kokemusten 
yleisyyttä Helsingin kaupungin työpaikoilla. Jo aiemmin tilannetta on 
selvitetty erillisen henkilöstökyselyn avulla esimerkiksi v. 2017 Pelas-
tuslaitoksella, jossa oli havaittavissa signaaleja seksuaalisesta häirin-
nästä, joka voi kohdistua henkilöstöön erityisesti asiakkaiden ja toisi-
naan myös kollegoiden taholta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä kas-
vatus- ja koulutusalaa säätelevässä lainsäädännössä ja alan eettisissä 
ohjeissa korostuu asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään kohteluun. Se 
muodostaa hyvän pohjan seksuaalisen häirinnän ehkäisylle. Tapauk-
sissa, joissa käy ilmi työntekijän asiakkaaseen/potilaaseen kohdista-
maa seksuaalista häirintää, esimiehen velvollisuus on ryhtyä kurinpito-
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toimiin. Epätasa-arvoisten käytäntöjen ilmenemisen riski on korkeimmil-
laan niissä palveluissa, joissa asiakkaan ja työntekijän valtaero on suu-
rin tai joissa vuorovaikutus tapahtuu epämuodollisesti.

Helsingin kaupunki edistää tasa-arvolain velvoittamalla tavalla suku-
puolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan ja palve-
luissaan. Vuoden 2018 aikana uusittavassa palvelujen tasa-arvosuun-
nitelmassa seksuaalisen häirinnän ehkäisy otetaan uutena toimenpitee-
nä mukaan. Uudet, viime vuonna muodostetut toimialat saavat nyt tilai-
suuden koota yhteen aikaisemmissa virastoissa tehtyä tasa-arvon edis-
tämistyötä ja kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Seksuaalisen häirinnän ehkäisyä tehostetaan

Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen toimenpideohjelman 
mukaisesti häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovat osa esi-
mieskoulutusta. Monimuotoisten työyhteisöjen johtamiseen ja sovittelun 
taitoihin on panostettu viime vuosina järjestämällä esimiesten koulutu-
sohjelmia ja coaching-ryhmiä.

Tasa-arvoaiheita on kannustettu ottamaan osaksi muuta koulutusta ja 
julkaistu esimerkiksi lyhyitä opetusvideoita Helsinki-kanavalla. Seksu-
aalisen häirinnän kätkeytyessä helposti totuttuihin tapoihin ja perintei-
siin käytäntöihin on aiheellista muistuttaa koulutuksissa epätasa-arvoi-
sen valta-aseman tuomasta riskistä syyllistyä seksuaaliseen häirintään. 
Esimiesten tietoisuutta tehtävään kuuluvasta valvontavelvollisuudesta 
kaikenlaisen vallan väärinkäytön suhteen lisätään. 

Helsinki tuo viestinnässään esiin häirinnän vastaisen asenteen ja käy-
tännön toimet siihen puuttumiseen. Perusviestinä on, että jokaisella pi-
tää olla turvallinen ja omana itsenään hyväksytty olo Helsingin kaupun-
gin työpaikoilla ja palveluissa ja että häirintään puututaan välittömästi. 
Helsinki on mukana Häirintävapaa Suomi -kampanjassa. Kaupungin 
toimintamalli epäasialliseen kohteluun puuttumisessa on yhteneväinen 
Häirinnästä vapaa Suomi -kampanjan periaatteiden kanssa: 1) Puutu 
jos näet. 2) Kerro jos koet. 3) Toimi ja levitä tietoa.

Esimerkkinä Helsingin tahdosta olla edistyksellinen työpaikka yhden-
vertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa on kaupungin tuki kau-
punkitasoisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien työnteki-
jöiden verkoston perustamiselle keväällä 2018. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on tehostanut tiedottamistaan ja julkaissut seksuaalisen 
häirinnän ehkäisyn ja siihen puuttumisen menettelytavat www-sivuil-
laan.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin Hengessä – Sopua ja 
sovittelua työyhteisön arkeen on kaupungin toimintamalli ja toimenpi-
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deohjelma seksuaalisen häirinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen. 
Kaupunginhallitus pitää sen uudistamista tärkeänä. Uudistettuna toi-
mintamalli ottaa huomioon seksuaalisen häirinnän ilmiönä vielä entistä 
paremmin. Uudistamisen yhteydessä koko organisaatiolle viestitään 
hyvän työkäyttäytymisen merkityksestä ja kaikenlaisen häirinnän estä-
misen tärkeydestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä
2 Helsingin hengessä_sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 286

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Katju Aron aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen (11) jälkeen uusi kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jatkossa seksuaalisen häirinnän 
määrittelyssä, tunnistamisessa, mittaamisessa ja puuttumisen proses-
seissa kiinnitetään huomiota siihen, että ilmiö tunnistetaan erityisenä 
ahdistelun muotona. On myös tärkeää, että sekä Helsingin hengessä-
oppaassa että esimiesten ja henkilöstön koulutuksissa puhutaan nime-
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nomaan seksuaalisesta häirinnästä erillisenä tunnistettavan ja myös ri-
koslain säätelemänä asiana."

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 53

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien sek-
suaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistu-
van epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä 
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä 
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puut-
tua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä kou-
lutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana ope-
tustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen 
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä koulutuksis-
ta esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen seksuaa-
lisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen. 

Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lasten-
suojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla 
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja si-
tä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta 
koskevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimia-
lan ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä. Lasten kanssa työsken-
televien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan 
selvittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
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Varhaiskasvatus

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuk-
sessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaa-
lisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, 
väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turval-
lisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopal-
veluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. 

Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on 
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden poh-
jalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten tur-
vaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilö-
kunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitok-
sen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksis-
sa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai vä-
kivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat 
ilmoitukset poliisille. 

Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai ku-
raattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja häi-
rintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen ta-
voista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen 
liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Op-
pilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilös-
tölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppilai-
toksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana.

Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen 
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä 
kielletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen. 
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoit-
teena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää es-
teettömän ympäristön kehittymistä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat
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Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja 
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota 
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
len perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja suku-
puolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää ta-
pahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteel-
la ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen 
poistamiseksi. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen 
normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yk-
sittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskeluhuolto

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllise-
nä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset 
opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on 
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö

Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirin-
nän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhtei-
sön arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa 
ja ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai sii-
tä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi 
ohjeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea 
häirintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien 
saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten 
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia. 
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa 
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. 
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen koke-
nutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää kuor-
mittamaan mieltä.
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Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta 
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyse-
lyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimenpi-
teitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita. 

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lisätään tekstiin:

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Perusteet lisäykselle:
Kasko on ainoa toimiala, jossa esihenkilöitä nyt aletaan kouluttaa sek-
suaalisesta häirinnästä. Ja tietysti alan luonteen vuoksi lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävässä työssä asiaa käsitellään. 

Henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa eli tässä Helsingin kaupungin 
Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -oppaassa seksuaalista häirin-
tää ei käsitellä lainkaan. Tämän vuoksi sekä kympissä että sotessa hy-
väksyttiin samanlainen vastaesitys.

Tällä lisäyksellä saadaan alleviivattua sitä, että yleiset häirinnänvastai-
set ohjeet eivät riitä. Aloitteessa esitetään mm. koulutusta ja ohjeistusta 
nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 73
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Katju Aron valtuustoaloitteeseen kos-
kien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä: 

"Sosiaali- ja terveystoimialalla seksuaalisen häirinnän ehkäisy huomioi-
daan työyhteisötasolla osana perehdytystä ja työpaikan pelisääntöjen 
laadintaa sekä henkilöstölle tarjottavan koulutuksen yhteydessä. Asia-
kastyössä tapahtuvaa häirintää ehkäistään palveluissa noudatettavien 
toimintakäytäntöjen avulla. 

Toimialalla noudatetaan kaupungin toimintaohjetta henkisen väkivallan, 
kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Ohjeen tarkoituksena on antaa 
tietoa, neuvoja ja tukea esimiehille sekä työyhteisöille epäasialliseen 
kohteluun, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Ohje 
pohjautuu kaupungilla laadittuun ”Helsingin hengessä – sopua ja sovit-
telua työyhteisön arkeen” -nimiseen oppaaseen, jossa ohjeistetaan 
mm. miten epäasiallista kohtelua ja häirintää voidaan ehkäistä, miten 
epäasiallista kohtelua kokeneen tulee toimia sekä mistä saa tukea tai 
apua häirintätilanteissa.

Työyhteisössä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käyttäyty-
miseen puututaan erilaisin menettelyin. Sosiaali- ja terveystoimialan 
työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti esimiehet seuraavat työpaikan 
työolosuhteita työyksikkökokouksissa monipuolisesti ja säännöllisesti. 
Lisäksi on käytössä sähköinen ilmoittamismenettely (Työsuojelupakki). 
Mikäli kysymys on rikoksesta, asia ohjataan rikosprosessiin.

Niissä toimialan palveluissa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan 
asiakastyössä, on luotu toimintakäytäntöjä ja rakenteita sen ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä koskee erityisesti palveluja, joissa 
seksuaalista häirintää kohdataan useammin toiminnan luonteen takia, 
kuten ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa ja kotihoitoa. Lasten 
kanssa työskentelevien rikostausta selvitetään rikostaustan selvittämis-
tä koskevan lain mukaisesti, minkä lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa 
on käytössä HaiPro- ja SPro-ilmoitusmenettelyt asiakkaisiin kohdistu-
vien haittatapahtumien ja epäkohtien ilmoittamiseksi.

Ikääntyneiden palveluissa kehitetty kaltoinkohteluun puuttumisen malli 
sisältää toimintakäytännöt seksuaaliseen kaltoinkohteluun puuttumi-
seen. Lastensuojelulaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa järjestetään 
asiakkaille ryhmiä, joissa keskustellaan muun muassa itsemääräämi-
soikeudesta, koskemattomuudesta sekä yhdenvertaisuudesta. Turvalli-
suuteen ja häirinnän ehkäisyyn kiinnitetään lisäksi huomiota huonejär-
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jestelyillä. Työntekijöitä perehdytetään seksuaaliseen häirintään ja sek-
suaalissävytteiseen käyttäytymiseen puuttumiseen. Lastensuojelulai-
toksissa on lisäksi erilliset käytännöt seksuaalisen itsemääräämisoikeu-
den huomioimiseen rajoitustoimenpiteiden käytössä. Kouluterveyden-
huollossa aihetta käsitellään monipuolisesti osana terveysneuvonnan 
seksuaaliterveyden edistämistä. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä 
on järjestetty työntekijöille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää kou-
lutusta esimerkiksi Setan ja Nuorten Exitin kautta.

Tietyissä sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa korostuu asiakkaiden 
työntekijöihin kohdistama seksuaalinen häirintä. Näiden tilanteiden sel-
vittely on haastavaa, ja henkilöstön taholla on tunnistettu tuen tarve 
häirinnän kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen. Myös niissä palveluis-
sa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan harvemmin, lisätään avoin-
ta keskustelua, osaamista ja tarvittaessa tukea aiheesta.

Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tä-
hän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakun-
ta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on keskeinen osa terveyttä ja hy-
vinvointia. Epäasiallinen kohtelu ja häirintä kuormittavat työntekijöitä, 
mikä voi johtaa työhyvinvoinnin heikentymiseen. Haavoittuvassa ase-
massa olevilla asiakkailla on myös muita suurempi riski joutua seksu-
aalisen häirinnän kohteeksi ja tämän takia on tärkeää kiinnittää huo-
miota häirintää ehkäiseviin toimintakäytäntöihin asiakastyössä. Puuttu-
malla seksuaaliseen häirintään tuetaan niin työntekijöiden kuin asiak-
kaiden terveyttä ja hyvinvointia."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia seuraava kappale: "Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon 
keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 59

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu nel-
jästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista 
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio 
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset 
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot 
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epä-
asiallisesta kohtelusta.

Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häi-
rinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiu-
saaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan. Erityisesti liikun-
tapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu puuttumaan tiukasti 
seksuaaliseen häirintään.

Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu 
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jos-
sa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen häi-
rintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja häi-
rintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhtei-
söissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ol-
laan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää sek-
suaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.

Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä viras-
toista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaole-
va tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoa-
siainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille 
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnal-
lista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa. 
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Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laa-
jasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. 

Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on 
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuk-
sen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kaupun-
ginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:

"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä 
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmu-
seolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi 
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia 
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden te-
kemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirin-
nästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielen-
käytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei 
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.

Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä 
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisuuk-
sissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmas-
sa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voidaan 
hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin voidaan 
selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella voi-
daan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen käytökseen 
puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiakkaiden toteut-
tamaa. 

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymykse-
nä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuoriso-
palveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toi-
minnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden 
mukaan.  Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuo-
ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankyn-
nyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm. 
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla. 

Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihde-
työtä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen 
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveysky-
selyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosi-
na ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty 
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuk-
sesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuudes-
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luokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä 
oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keskimäärin 
Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilasta, 220 
opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osal-
listunutta.

Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa oh-
jeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä 
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin. Tässä yhteydessä tul-
laan käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen.

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Kappaleen 3 loppuun lisä-
tään:
Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu 
puuttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään kohtaan 13: Tässä yhteydessä tullaan 
käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän eh-
käisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 122

HEL 2017-013541 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla noudatetaan kaupunkiyhteistä ohjeis-
tusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja henkilökuntaa 
koulutetaan asiassa säännöllisesti. Työyhteisöjen, johdon ja esimiesten 
tulee noudattaa nollatoleranssia kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, 
häirinnän ja syrjinnän suhteen.

Kaupunkiympäristö toimialan työhyvinvointisuunnitelma pitää sisällään 
toimialan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin yl-
läpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi toimintasuunnitelma sisältää la-
kisääteisen työsuojelun toimintasuunnitelman sekä toimenpiteet henki-
löstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Henkilöstölle ja esimiehille suunnattu koulutus pitää sisällään luentoja 
yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä sekä perustietoa eri lainsää-
dännöstä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Erityi-
sesti esimiesten yhdenvertaisuusosaamista vahvistetaan esimiesval-
mennusten avulla, joissa tarjotaan mm. sovittelukoulutusta ja ristiriitati-
lanteiden käsittelyä Hetipurku- toimintamallin mukaisesti.

Toimialalla myös seurataan henkilöstö- ja asiakaskyselyjen avulla ko-
kemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Toiminta- ja seuran-
tamalleja kehitetään jatkuvasti epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi, 
jotta siihen pystytään puuttumaan entistä paremmin ja nopeammin.

Lisäksi seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan 
juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. 
Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
mista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnista-
miseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskitty-
vää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitetty-
jen toimenpiteiden toteuttamista.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnis-
tamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskitty-
vää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitetty-
jen toimenpiteiden toteuttamista.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava

Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai 
Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Jape Lovén

Poissa: 1
Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 3-8 (1 tyhjä, 1 poissa).

27.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 115
Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren 
voimalassa

HEL 2018-000644 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 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki selvittää välittömästi mahdollisuudet lopettaa kivihiilen 
käyttö Salmisaaren voimalassa.

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

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on kaupungin kokonaan omis-
tama yhtiö, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jake-
lu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointi-
palvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoi-
mintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan mo-
dernia ilmastovastuuta. Strategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 
vuoteen 2035 mennessä ja toisaalta vähentää päästöjä 60 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla, 
joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa.
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Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka 
mukaan Helen uudistaa kansainvälisesti maailman parhaana ja tehok-
kaimpana palkittua kaupunkienergiajärjestelmäänsä tavoitteenaan il-
mastoneutraalisuus. Meneillään olevan investointiohjelman myötä Ha-
nasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin 
Helenin kivihiilen käyttö puolittuu. Investointiohjelmassa lisätään monin 
eri toimenpitein uusiutuvan energian tuotantoa sekä toteutetaan asiak-
kaiden kanssa hajautettuja tuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuja. 

Energiateknologiat ja -markkinat kehittyvät parhaillaan kovaa vauhtia, 
ja Helen Oy ennakoi, että tulevaisuudessa tulee energiaratkaisuja, jot-
ka perustuvat muuhun kuin polttamalla tuotettuun energiaan. Jo käyn-
nissä olevien toimenpiteiden lisäksi Helen Oy selvittää erilaisten ratkai-
sujen soveltuvuutta Helsinkiin sekä niiden kustannuskilpailukykyä. Lä-
hiajan ratkaisuja ovat esimerkiksi Mustikkamaan kallioluolien suunnitel-
tu muuttaminen lämmön kausivarastoksi sekä suunnitteilla olevat bio-
lämpökeskukset Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle. Selvityksessä 
olevina tuotantovaihtoehtoina Helenin lausunnossa mainitaan muun 
muassa geoterminen lämpö, aurinkolämpö, sähköisen liikenteen kysyn-
täjousto sekä tuulivoima.

Helen Oy investoi vähäpäästöiseen tuotantoon vaiheittain, markkinat ja 
uusimmat teknologiat huomioon ottaen. Yhtiön investointiohjelma on 
linjassa kaupungin 2030 päästövähennystavoitteiden kanssa ja yhtiön 
näkemyksen mukaan kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035 
on hyvä ja selkeä. Pitemmän aikavälin investointien osalta Helenin on 
järkevää odottaa miten ja mitkä teknologiat kehittyvät kaupallisiksi tuot-
teiksi ja tehdä investointipäätökset vaiheittain.

Lausunnossaan Helen Oy toteaa, että uusiutuvan energian tuottaminen 
vaatii enemmän tilaa kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto. 
Tällä hetkellä kaupungissa on bioenergian tuotannolle kaavoitettuja tilo-
ja niukasti, eikä lainkaan tuulivoiman tuotannolle. Nyt kivihiilellä tuotet-
tavan energiamäärän tuottaminen uusiutuvalla energialla vaatii merkit-
tävästi enemmän tilaa: metsähake kahdeksan kertainen määrä, tuuli-
voima suuruusluokkaa satakertainen määrä ja aurinkopaneelit monisa-
takertainen määrä.

Toisaalta Salmisaaren alueen säilyttäminen energian tuotantokäytössä 
on Helen Oy:n asiantuntemuksen mukaan välttämätöntä kantakaupun-
gin lämmönsaannin turvaamiseksi, etenkin kun Hanasaaren voimalai-
toksen toiminta keskusta-alueella päättyy. Salmisaaren alueella voi-
daan tulevaisuudessa tuottaa energiaa monin eri tavoin myös ilman ki-
vihiiltä, ja Helen Oy:n tavoite on luopua kivihiilen käytöstä Salmisaares-
sa 2030-luvun aikana.
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Kaikki tuotantoratkaisut, jotka Helen Oy tekee, pitää tehdä lämmöntuo-
tannon toimitusvarmuus huomioon ottaen. Helenin on huolehdittava sii-
tä, että uusiutuvaa energiaa lisättäessä kohtuuhintaista energiaa on 
edelleen saatavilla vuoden jokaisena tuntina. Tähän yhtiö varautuu li-
säämällä lämmön varastointikapasiteettia, mutta sydäntalven pakkas-
jaksoilla tullaan yhtiön näkemyksen mukaan tarvitsemaan polttamalla 
tuotettua energiaa vielä pitkään.

Helen Oy:n koko energiantuotanto ja siten kivihiilen käyttö kuuluu EU:n 
laajuisen päästökaupan piiriin. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten 
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ohjaus tullaan to-
teuttamaan päästökauppaan kuuluvilla aloilla EU:n laajuisen päästö-
kiintiön avulla. Päästökaupan ohjausvaikutusta tullaan vahvistamaan. 
Päästöjä vähennetään vähentämällä yrityksille myönnettävien ja huuto-
kaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärää vuosittain 2,2 %:n 
vauhtia (aiemmin 1,74 %) vuodesta 2021 alkaen. EU on juuri sopinut 
vahvistavansa päästökaupan ohjausvaikutusta siirtämällä markkinoilla 
olevat ylimääräiset päästöoikeudet ns. markkinavakausmekanismiin ja 
mitätöivänsä ne.

Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vai-
kutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesi-
tyksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla touko-
kuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin ener-
giayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tu-
kipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus katsoo, että hiilikiellon kanssa samaan aikaan tulisi 
kieltää myös turpeen energiakäyttö. Turve on hiiltä pahempi hiilidioksi-
dipäästöjen aiheuttaja ja pelkän hiilen kieltäminen voi pahimmillaan joh-
taa hiilivoimaloiden korvaamiseen turpeenpoltolla.

Helen Oy:n lausunnon mukaan kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 
2030 mennessä tai aiemmin tarkoittaisi Salmisaaren yhteistuotantolai-
toksen polttoaineen muutosta nopeutetusti, mistä aiheutuisi merkittä-
västi isommat kustannukset kuin toteutettaessa kivihiilestä luopuminen 
hallitusti. Ottaen huomioon Helsingin alueen mittava lämmöntarve ja 
siihen liittyvä huipputehon tarve, nykyisin käytettävissä olevat teknolo-
giset vaihtoehdot sekä tarvittavien investointien pitkä toteutusaika, luo-
puminen kivihiilen käytöstä hallituksen kaavailemalla aikataululla olisi 
erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä. Luopuminen tarkoittaisi todennä-
köisesti tarvetta useille uusille biolämpövoimaloille, joiden sijaintipaik-
kojen löytäminen edellyttää haastavien maankäytöllisten ratkaisujen te-
kemistä kaupungilta. 
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Kansliapäällikkö päätti 6.11.2017, 140 § asettaa päästövähennysohjel-
matyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kaupunkistrategian 
2017–2021 mukainen toimenpideohjelma päästövähennysten toteutta-
misesta.

Päästövähennystyöryhmä teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 -toimenpideohjelmasta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden 
avulla Helsingin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esite-
tään toimenpiteitä, joita kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä 
kuntayhtymät voivat omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehi-
tysohjelman kautta toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta 
energiantuotannon puolelta.

Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpi-
deohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä 
kaupungin päästötavoitteet. Helen valmistelee kehitysohjelman jatkolin-
jauksia, ja tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvun ai-
kana. Mikäli valtio kieltää kivihiilen energiakäytön vuoteen 2030 men-
nessä tai aiemmin, tarkoittaa se Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen 
polttoaineen muutosta nopeutetusti ja isommilla kustannuksilla. Nämä 
kustannukset valtion tulisi korvata Helen Oy:lle.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on sitoutunut strate-
giassaan asetettuun kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen, 
jota toteutetaan osaltaan Helen Oy:n kehitysohjelman avulla. Helen Oy 
toteuttaa kaupungin omistajana sille päättämää kehitysohjelmaa liiketa-
loudellisesti perustellulla tavalla. Kaupunki on kaupunkistrategiassa si-
toutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa 
kivihiilen käytöstä luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei pois-
sulje kivihiilen käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaa-
miseksi. Helenin tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryh-
män tekemän esityksen kanssa. Kaupungin ja Helen Oy:n näkökulmas-
ta kivihiilen poltosta luopuminen nopeammassa aikataulussa on erittäin 
haastavaa toteuttaa energiantuotantoon soveltuvien tonttien rajallisuu-
teen, laitosprojektien pituuteen sekä biomassan logistiikkaan, saata-
vuuteen, hintaan ja hyväksyttävyyteen liittyvistä syistä. 

Kaupungin tulee voimassa olevan konserniohjeen mukaan pidättäytyä 
omaehtoisista omistajaohjauksen toimenpiteistä, jotka heikentäisivät 
Helen Oy:n asemaa erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla, ja antaa 
Helen Oy:n toteuttaa kaupungin kunnianhimoisten päästövähennysta-
voitteiden mukaista investointiohjelmaansa vaiheittain ja aina kulloinkin 
parasta teknologiaa hyödyntäen mahdolliset asiaan vaikuttavat lainsää-
däntömuutokset huomioon ottaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 283

HEL 2018-000644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan asian 13 kokouksen 11. 
asiana. 

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo 1: 

Korvataan toiseksi viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n ta-
voitteena on kivihiilen käytöstä luopuminen Salmisaaressa hallitusti 
2030-luvulla. Tämä tavoite on linjassa kaupunkistrategian ja päästövä-
hennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa.” 

TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraa-
liuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä 
luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen käyt-
töä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin ta-
voite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esi-
tyksen kanssa"
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Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo 2: 

LISÄYS, uusi kappale hiilikieltoa (sivu 3, kpl 2) koskevan kappaleen jäl-
keen:

”Kaupunginhallitus katsoo, että hiilikiellon kanssa samaan aikaan tulisi 
kieltää myös turpeen energiakäyttö. Turve on hiiltä pahempi hiilidioksi-
dipäästöjen aiheuttaja ja pelkän hiilen kieltäminen voi pahimmillaan joh-
taa hiilivoimaloiden korvaamiseen turpeenpoltolla.”

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 116
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Mal-
min lentoasemalla vuoden 2018 aikana

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin 
lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin jär-
jestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.

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

Aloite vastaa aikaisempaa aloitetta, jonka kaupunginvaltuusto katsoi 
14.2.2018 § 44 loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus viittaa asiassa aikaisempaan vastaukseensa. Malmin 
lentoaseman juhlavuoden tapahtuman olisi ehdotetun ajankohtansa 
vuoksi ollut helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Hel-
sinki-päivään. Eri toimijat ovat voineet ilmoittautua mukaan päivän oh-
jelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Lisäksi 
Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on ollut mahdollisuus hakea taide- ja 
kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.
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Helsinki-päivän ohjelmahaku päättyi 31.3.2018. Malmin lentoaseman 
ystävät ry ei ole ilmoittautunut Helsinki-päivän ohjelmaan tai hakenut 
tapahtuman järjestämiseen tuotantorahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee 6.4.2018 
mennessä saapuneita kulttuuriavustushakemuksia kokouksessaan 
31.5.2018. Malmiin lentoaseman ystävät ry ei ole hakenut avustusta 
kevään 2018 avustushaussa. Kulttuuriavustusten syksyn 2018 valmis-
telu- ja päätöksentekoaikataulu julkaistaan myöhemmin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 254

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 117
Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden 
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin valkoposkihanhien 
määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

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

Edellinen valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämistä kos-
keva valtuustoaloite oli valtuutettu Fatbardhe Hetemaijin ja 41 muun 
valtuutetun aloite valkoposkihanhikannan vähentämisestä. Valtuustoa-
loite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 15.2.2016 § 131 ja kaupungin-
valtuustossa 2.3.2016 § 60. 

Kaupunginhallitus palautti 5.2.2018 § 69 asian valmisteluun ja selvitet-
täväksi keinot, joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheutta-
mien haittojen pienentämiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaoston lausuntoon ja toteaa, että valkoposkihanhi on luonnonsuo-
jelulailla rauhoitettu laji ja Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 laji. 
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Valkoposkihanhikannan rajoittaminen elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen (ELY-keskus) tai ympäristöministeriön myöntämällä poik-
keusluvalla edellyttää vahvoja perusteluja eikä sellaisia Helsingin kau-
pungin osalta ole olemassa.  

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan ELY-keskus tai ympä-
ristöministeriö voi myötää yksittäistapauksessa luvan poiketa rauhoitus-
säännöksistä lintudirektiivin 9 artiklan poikkeamisperusteilla: 

- kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi, 

- lentoturvallisuuden turvaamiseksi, 

- viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille aihetuvan va-
kavan vahingon estämiseksi, 

- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi. 

Voimassa olevan lainsäädännön ja sen vakiintunen tulkinnan mukaan 
Helsingin osalta ei poikkeamisperusteiden soveltamisen kynnys ole ylit-
tynyt.

Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla 
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja 
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mah-
dollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-kes-
kuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muut-
kin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta 
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet 
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata 
muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan 
vähentävät niitä.

Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen 
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-lu-
vulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jä-
senyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelula-
kia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat 
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressio-
ongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka, 
Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja 
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Mal-
mössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n. 
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Mu-
nien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lin-
tujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.
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Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sa-
don suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun am-
pumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkin-
ta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan erilainen kuin Suomessa. 
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottami-
nen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät lai-
dunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myös-
kään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karko-
tukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien kannan vähentämisek-
si

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 287

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

23.04.2018 Pöydälle

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.03.2018 § 48

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin tiedossa, että valkoposkihan-
hien ulosteet ärsyttävät monia kaupunkilaisia. Valtuustoaloitteita han-
hien torjumiseksi tai vähentämiseksi on tehty aiemmin eri perusteilla 
vuosina 2006 ja 2015.

Valkoposkihanhien asema luonnonsuojelulaissa, lintudirektiivissä tai 
hallintokäytännössä ei ole muuttunut. Valkoposkihanhen kannan rajoit-
taminen olisi periaatteessa mahdollista ELY-keskuksen tai valtakunnal-
lisesti ympäristöministeriön myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan myön-
täminen direktiivilajille vaatisi kuitenkin vahvat perustelut. Luonnonsuo-
jelulain 49 §:ssä viitataan lintudirektiivin 9 artiklan mahdollisiin poikkea-
misperusteluihin.

Valkoposkihanheen joissakin Euroopan maissa, mahdollisesti Suomen 
maaseudullakin, soveltuu lintudirektiivissä mainittu kohta torjunnasta 
”viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vaka-
van vahingon estämiseksi”, mutta tämä ei ole sovellettavissa Helsingin 
puistonurmikoiden viihtyisyyteen. Myöskään kohdan ”kansanterveyden 
ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi” kynnys ei ylity.

Aloitteessa arvioidaan kevään 2017 hanhikuolemia populaation hallit-
semattomasta kannankasvusta johtuvaksi. Tällaista syy-yhteyttä ei voi-
da vahvistaa. Aikuisten valkoposkihanhien ja harmaalokkien viimeke-
väisen joukkokuoleman aiheuttajaakaan ei voitu määrittää Eviran tutki-
muksissa, ainoastaan lintuinfluenssa voitiin sulkea pois. Joukkokuole-
mia ja tautiepidemioita on saaristolinnuistamme todettu myös harvalu-
kuisilla lajeilla, kuten merikotkalla (lintuinfluenssatapaukset 2017) ja 
ruokilla.

Aloitteen mukaan hanhien jätökset aiheuttavat mahdollisesti terveys-
haittoja muille eläimille ja lapsille. Tästä ei myöskään ole näyttöä.
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Kannan vähentämiseen tähtääviin torjuntakeinoihin ei ole mielekästä 
hakea lupia, koska ELY-keskuksen ei ole mahdollista niitä nykyisen 
lainsäädännön ja sen vakiintuneen tulkinnan mukaan myöntää. 

Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla 
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja 
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mah-
dollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-kes-
kuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muut-
kin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta 
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet 
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata 
muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan 
vähentävät niitä.

Ruotsissa käytettyjä rajoituskeinoja

Kaupunginhallituksen valmisteluun palauttamispäätöksessä kehotetaan 
selvittämään Ruotsissa, esimerkiksi Malmössä, käytettyjä keinoja kan-
nan rajoittamiseen. 

Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen 
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-lu-
vulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jä-
senyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelula-
kia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat 
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressio-
ongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka, 
Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja 
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Mal-
mössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n. 
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Mu-
nien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lin-
tujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.

Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sa-
don suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun am-
pumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkin-
ta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan löysempi kuin Suomessa. 
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottami-
nen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät lai-
dunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myös-
kään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karko-
tukseen.

Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 143 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/20
16.05.2018

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

tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi.

Asian esittelyn aikana paikalla ollut ympäristötarkastaja Raimo Pakari-
nen poistui asian käsittelyn jälkeen.

Käsittely

23.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tapio Klemetti: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12:

"Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12: "Val-
koposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana ke-
sänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee tar-
vittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheut-
tamien haittojen vähentämiseksi."

Jaa-äänet: 2
Silvia Modig, Leo Stranius

Ei-äänet: 5
Tapio Klemetti, Anna Mäenpää, Lea Saukkonen, Lilja Tamminen, Pertti 
Villo

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Mukhtar Abib, Vafa Järnefelt

19.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Eeva Pitkänen

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

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 118
Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija 
Alpo Ruuthin mukaan

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Katri Valan puiston läpi kulkeva raitti nimetään kirjailija 
Alpo Ruuthin mukaan tai vaihtoehtoisesti kaupunginosasta etsitään jo-
ku muu paikka nimettäväksi alueen tunnetun kirjailijan mukaan. 

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

Kaupunginhallitus viittaa nimistötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että 
nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa kirjailija Alpo Ruut-
hin nimikkopolku Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistoon, jon-
ka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) sekä lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulma-
vuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näil-
le kulmille. Aloitteessa nimettäväksi ehdotettu polku on alueella liikku-
misen ja orientoinnin kannalta merkittävä ja on tarkoituksenmukaista, 
että sillä on nimi. Nimistötoimikunta on esittänyt kaupunkiympäristön 
toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden 
asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitse-
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va, Käenkujan ja Vilhovuorenkujan välilllä kulkeva jalankulkuyhteys sai-
si nimen Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden asemakaavapäällikkö päätti 4.4.2018 3 § nimetä Sör-
näisten kaupunginosassa (10. kaupunginosa) Katri Valan puistossa si-
jaitsevan polun nimeltä Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig. Aloit-
teessa ehdotettu toimenpide on siten toteutettu.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo 
Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 233

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29

HEL 2017-010606 T 00 00 03
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Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruut-
hin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen ni-
mistössä. 

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön 
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on synty-
nyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, 
tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa 
sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita 
käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuo-
lemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilau-
takunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimis-
tössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jol-
loin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista 
tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja 
elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin ni-
mikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, 
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuo-
renkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille 
tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orien-
toinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi 
tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön 
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, 
että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhon-
vuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka 
teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmi-
siä. 

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Ka-
rin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. 
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Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna 
tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaa-
teen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puis-
ton läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrä-
tään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja 
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä 
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 
12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölauta-
kunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6 
siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei 
ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimi-
kunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteelli-
sesti merkittävä asia.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 119
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen ra-
kentamisesta Helsinkiin

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin, jotka tähtäävät uusien fris-
beegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja 
vapaa-ajanlautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2012 val-
mistuneessa Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen 
nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja 
ylläpitoon. Tavoitteena oli etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-
Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 
18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harras-
tajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 lin-
jauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen 
ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 
27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena. 
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Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle, josta vastaavat kaupunkiym-
päristön toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut. 
Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä mutta myös pysäköinnille tulee varata ti-
laa. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti, 
saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus, 
maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin frisbeegolfseurojen edustajia. Yhteispa-
laverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut selvittää yhdessä seurojen edus-
tajien kanssa mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Palohei-
nän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luu-
kin ulkoilualueelle. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhail-
laan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka val-
mistuu vuonna 2019. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 234

HEL 2017-011628 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 150 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
16.05.2018

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

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan lii-
kuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen 
suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja. 

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puis-
tossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, 
Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä 
Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfra-
taselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin ra-
dan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös et-
siä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui 
Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittami-
sesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lauta-
kunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista 
sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. 
Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsin-
gin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 151 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
16.05.2018

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

Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käy-
tössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa 
vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikun-
tapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019. 
Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Käsittely

20.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

13.02.2018 Palautettiin

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42

HEL 2017-011628 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren lii-
kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueik-
si. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole hallinnassaan Helsingin kaupun-
gin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi perustaa 
frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-
alue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on lisäk-
si Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoossa ja 
Vihdissä. 

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat. 
Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen 
edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön fris-
beegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoos-
sa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. 

Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten 
sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvalli-
suus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 120
Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa frisbeegolfrata Laajasa-
lon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai Sarvas-
ton venesataman viereiselle niittyalueelle.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausun-
toon ja toteaa, ettei Laajasalon alue sovellu frisbeegolfradan rakentami-
seen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien 
asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Selvityksessä tutkittiin 14 eri 
kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoas-
taan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen 
todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu ra-
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ta ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitse-
vaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä, joka 
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. 

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. 

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Lii-
kuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 235
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HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu 
frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun 
käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren lii-
kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueik-
si. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka 
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta 
on tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mah-
dolliselle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousar-
vioon. 
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Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esi-
merkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat, 
peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Lii-
kuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyi-
sen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos, 
jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palveluti-
loja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköi-
sesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan 
uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista lii-
kuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen 
kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden, 
vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan 
metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi. 
Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa 
aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 121
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttö-
mäelle

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Vuosaaren täyttömäelle toteutetaan juoksuportaat.

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 Vuosaa-
renhuipun alueelle valmistuu vuoden 2018 aikana hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän aikavälin kehittä-
mis- ja hoitotavoitteet. Vuosaarenhuipulle on tarkoitus toteuttaa reittejä 
opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen vuoteen 2021 
mennessä. 

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää juoksuportaiden soveltuvuutta 
Vuosaaren täyttömäelle edellä mainitun suunnitelman ja aluekortin val-
mistelun yhteydessä. Juoksuportaiden rakentamismahdollisuuksiin vai-
kuttavat mm. topografia ja maaperäolosuhteet alueen luontoarvojen li-
säksi. Alueelle tehdään myös turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.
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Kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa juoksuportaille sopivia paikkoja 
Helsingissä muutoinkin vuoden 2018 aikana. Vuosaarenhuippu on mu-
kana myös tässä kartoituksessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 236

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 61

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuo-
to, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä. 
Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat 
myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mah-
dollista.

Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen 
asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähi-
virkistystä että seudullisia virkistystarpeita.

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehitys- 
ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit opastei-
neen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, että 
Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 2020 ai-
kana.  

Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden 
soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuh-
teiden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät 
itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua, 
ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaa-
ran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa 
säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen 
viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteutta-
maan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja 
maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta. 

Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksupor-
taille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kar-
toituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana. 

Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti 
liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa juok-
suportaat esiin hankepriorisoinneissaan.

Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain 
osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyt-
tää porrasjuoksuun lumettomana aikana.

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 22

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kunto-
portaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kunto-
portaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kanna-
tettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin 
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portai-
den ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kau-
punkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kun-
toportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella 
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä. 

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. 

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti 
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta 
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin 
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portai-
den valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut 
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaares-
sa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikak-
si Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaa-
rentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue 
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue 
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikä-
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li portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huo-
mioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 122
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta ran-
tojen kävelyreiteille

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että uusien kaupunginosien rantojen kävelyreiteille sekä myös 
vanhoille alueille, esimerkiksi Kruunuhakaan ja Siltasaareen lisätään 
roska-astioita.

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

Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssiensa puitteissa roska-astioi-
ta puhtaanapitovastuullaan oleville yleisisille alueille. Aloitteen johdosta 
Kruunuhaan ja Siltasaaren rantareittien lisätarve roska-astioille selvite-
tään ja tarvittaessa astioita lisätään.

Uusien rantareittien roska-astiat sijoitetaan paikoilleen vasta ennen rei-
tin valmistumista ja luovuttamista ylläpitoon. Kaupunkiympäristön toi-
miala tarkistaa tarpeen uusien alueiden roska-astioille yhdessä ylläpi-
dosta vastaavan urakoitsijan kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 237

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruu-
nunhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan 
lisäämään tai siirtämään.

Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä 
urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja 
roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alu-
een luovutusta ylläpitoon.
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Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jäte-
huolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. 
Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa. 

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja 
viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli 
ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien 
puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma 
roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyt-
töön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tar-
peen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jä-
tehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuol-
lon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 123
Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen py-
säköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että diplomaattiajoneuvoille varatut pysäköintipaikat otetaan yleiseen 
käyttöön.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin kaupunki on varannut lähetystöjen pyynnöstä nii-
den käyttöön katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Paikko-
jen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin 
yleissopimukseen. Koska varaaminen perustuu kansainväliseen sopi-
mukseen ja vakiintuneeseen kansainväliseen käytäntöön, ei aloitteessa 
mainitun selvityksen tekeminen ole perusteltua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 239

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukai-
sesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta py-
säköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoitta-
maan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman lähel-
tä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perus-
tuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka 
tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanot-
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tajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suoritta-
mista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijai-
sesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla 
vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdolli-
suuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetys-
tön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähe-
tystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus 
suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikko-
jen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kan-
sainvälinen tapa.

Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi 
kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme 
EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa 
käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin 
edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja 
muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessis-
ta. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokolla-
palveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityk-
sen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös 
CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan 
tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta kat-
soo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin 
yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyö-
tyä nykykäytäntöön.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 124
Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörä-
toiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sameli Sivonen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan ympärivuotiseen käyttöön 
ja että tehostettu pyöräteiden talvihoito otetaan laajemmin käyttöön.

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

Kaupunkipyöräpalvelun vuosittainen toimintakausi on ollut toukokuusta 
lokakuuhun. Aloitusta aikaistettiin tänä keväänä jo huhtikuulle. Kaupun-
kipyöräkauden laajentamista nykyisestä voidaan pitää pyöräilyn kulku-
tapaosuuden edistämisen kannalta hyvänä ajatuksena. Järjestelmän 
toteuttamiseen ympärivuotisiin olosuhteisiin soveltuvaksi liittyy kuiten-
kin haasteita niin itse kaupunkipyöräjärjestelmän toiminnan kuin yleis-
ten alueiden ylläpidon kannalta. 

Mikäli siirryttäisiin ympärivuotiseen toimintamalliin, tulisi nykyiset aurin-
kosähköllä toimivat kaupunkipyöräasemat vaihtaa kiinteällä sähköliitty-
mällä toimiviksi. Tämä aiheuttaisi noin 900 000 euron kustannukset. 
Toisaalta vältyttäisiin asemien jokavuotisen asentamisen ja purkamisen 
kustannuksilta. Ympärivuotinen käyttö lisäisi pyörien ja asemien huol-
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lon tarvetta. Ympärivuotinen toiminta lisäisi kaupunkipyöräjärjestelmän 
operointikustannuksia yhteensä arviolta 550 000 eurolla vuosittain. Ny-
kyisin kustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa vuodessa.

Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotinen toiminta vaikuttaisi mm. 
yleisten alueiden aurauksen ja lumilogistiikan sekä hiekoituksen ja hie-
kannoston sekä katujen pesun järjestelyihin. Siirtyminen ympärivuoti-
seen kaupunkipyöräpalveluun lisäisi kadunpitokustannuksia. Pyöräase-
mien ylläpitäminen käyttökunnossa vaatisi myös lisätoimia kadunpidos-
sa.

Aloitteessa mainittua talvikunnossapidon tehostamista pyöräilyväylillä 
on kokeiltu syksystä 2015 alkaen eräillä pyöräilyn pääverkoilla, kuten 
Baanalla. Tehostetun laatutason talvihoidossa pääväyliä on ollut noin 
35 km ja näistä harjasuolauksessa kolme reittiä. Harjasuolauksesta ai-
heutuu noin 10 000 euron lisäkustannukset kilometriä kohden normaa-
liin talvihoitoon verrattuna. Kokeilu on päättynyt ja kokeilua koskeva ra-
portti valmistuu huhtikuussa. Talvikunnossapitokokeilun tuloksia ja 
mahdollisia jatkotoimia, kuten tehostetun talvikunnossapidon vakinais-
tamista tai laajentamista, selvitetään parhaillaan.

Tänä vuonna käynnistyvässä pyöräilyn edistämisohjelman päivitystyös-
sä tarkastellaan ja arvioidaan myös pyöräväylien talvihoidon nykytilaa 
ja kehittämistarpeita. Ohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden pi-
dentämistä on tarkoituksenmukaista arvioida vasta edellä mainittujen 
selvitysten jälkeen. Ennen kuin tehdään ratkaisuja kaupunkipyöräpalve-
lun käyttökauden mahdollisesta pidentämisestä on lisäksi syytä seurata 
ja arvioida jo toteutetun kaupunkipyöräkauden aikaistamisen sekä Es-
poon kaupunkipyöräjärjestelmän vaikutuksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 240

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 123

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Hankenumero 5264_159

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ensimmäiset vuodet ovat olleet 
menestys. Kauden pidentäminen ja ympärivuotinenkin käyttö on nous-
seet esille yhtenä keinona kehittää järjestelmää ja edistää pyöräilyä. 
Kaupunkipyörien toteuttaminen ympärivuotisesti sisältää kuitenkin vielä 
ratkaisemattomia taloudellisia ja toiminnallisia haasteita esimerkiksi jär-
jestelmän toteuttamisen sekä asemien talvikunnossapidon osalta.

Nykyisin asemat toimivat akkujen ja aurinkosähkön avulla, eikä niihin 
ole rakennettu kiinteää sähköliitäntää. Auringon valo talvikaudella on 
niin vähäistä, että asemiin tulisi rakentaa kiinteä sähköliittymä, mikä li-
säisi asemien muutos- ja perustamiskuluja. Järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi pyöräasemien kunnossapidosta olisi huolehdittava ym-
pärivuotisesti, mikä myös lisäisi kustannuksia. Vaihtelevat sääolosuh-
teet talvisin aiheuttaisivat pyörien ja asemarakenteiden kulumista, mikä 
lisää huollon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia.
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Kaupunkipyörädatan perusteella pyörien käyttöaste laskee syksyn ede-
tessä ja sääolosuhteiden heiketessä, joten on oletettavissa, että talvi-
kaudella pyörien käyttöaste jää muuta kautta alemmaksi. Pyörissä it-
sessään sijaitsevat akut latautuvat ajon aikana, joten eritoten kylmällä 
säällä pyörien yleinen toimintavarmuus kärsii, kun pyörillä ajetaan vä-
hemmän. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotisuutta harkittaessa on selvitet-
tävä myös asemien ympärivuotisen käytön vaikutukset yleisten aluei-
den ylläpitoon. Tärkeimpinä selvitettävinä asioina ylläpidon kannalta 
ovat talvihoidon ja lumilogistiikan sekä hiekoitussepelin noston ja katu-
jen pesun toimivuuden varmistaminen. Lumenkuljetuksessa logistisesti 
tärkeitä kasaus- ja kuormausalueita tarvitsevat erityisesti kantakaupun-
gin taloyhtiöt. Kuluvana talvena ylläpidossa käytetään 40 ajoradalla si-
jaitsevaa pyöräasemaa lumen ja hiekoitussepelin lyhytaikaiseen ka-
saukseen. Hiekotushiekan poistamisen logistinen varmistaminen no-
peuttaa katujen pesua ja hillitsee katupölystä johtuvaa ilmanlaadun hei-
kentymistä keväisin.

Kaupunkipyörien ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia selvitetään 
jatkossa tarkemmin. Kaupunkipyörien käytöstä on selvityksiä tekeillä, 
niin asiantuntijatyönä kuin oppilaitosten lopputöinä. Selvitysten, muual-
ta saatujen kokemusten ja muun arvioinnin karttuessa voivat HKL, Lii-
kenne- ja katusuunnittelupalvelu, kaupunkipyöräoperaattori sekä kun-
nossapidosta vastaavat tahot yhteistyössä selvittää mahdollisuuksia 
siirtyä ympärivuotiseen tai lähes ympärivuotiseen kaupunkipyöräjärjes-
telmään. Selvityksessä tulee arvioida ympärivuotisen järjestelmän hyö-
dyt siitä aiheutuviin kustannuksiin sekä mahdolliset vaikutukset kesä-
kauden palvelutasoon. Kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentaminen 
on tällä hetkellä arvioitu tärkeämmäksi toimenpiteeksi järjestelmän ke-
hittämisessä.

Talvikunnossapidon tehostaminen

Pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) talvikunnossapidon osalta toi-
menpiteinä mainitaan seuraavaa: parannetaan pyöräväylien talvihoitoa 
päivittämällä ylläpitoluokituksia ja parantamalla korkeimman luokan laa-
tutasoa, sopeuttamalla kalustoa tulevaisuuden pyöräliikennejärjestelyi-
hin sekä siirtymällä asteittain reittikohtaiseen kunnossapitoon. 

Helsingissä katualueilla sijaitsevat jalankulku- ja pyöräväylät ovat talvi-
hoidossa kaupunkiympäristö -toimialan asettaman kolmitasoisen ylläpi-
toluokituksen ja siinä esitettyjen laatuvaatimuksien mukaisesti. Myös 
tärkeimmät työmatkaliikennettä palvelevat valaistut puistoraitit ovat tal-
vihoidossa. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara se-
kä yksityiset palveluntuottajat suorittavat käytännön työt.
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Ylläpidon osalta käynnistettiin syksyllä 2015 kokeilu pyöräilyn pääver-
kolla talviolosuhteiden parantamiseksi. Aluksi kokeilussa oli Baana 
Ruoholahdesta Kansalaistorille ja siitä pääradan vartta Oulunkylään. 
Tehostetun talvihoidon pyöräväylästöä on laajennettu vuosittain. Tällä 
hetkellä Helsingissä on pyöräilyn pääväyliä 35 km tehostetun laatuta-
son talvihoidossa. Tästä harjasuolauksessa on kolme reittiä: Ruoholah-
desta Oulukylään, Espoon rajalta Lauttasaareen ja sieltä Meilahden 
kautta Lehtisaareen sekä Kansalaistorilta Sörnäisiin. Lisäksi yksi reitti 
on tehostetussa aurauksessa rantaradan varrella Ilmalasta Espoon ra-
jalle.

Turussa on tänä talvena aloitettu yhden pyörätieosuuden harjasuolaus. 
Helsingin kaupungin ylläpidon tilaajat ovat käyneet vuoropuhelua Turun 
kaupungin edustajien kanssa ja jakaneet heidän kanssaan kokemuksia 
tehostetusta talvihoidosta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä ka-
lustosta ja jäänsulatusmateriaaleista.

Verrattuna perinteiseen talvihoitoon, harjasuolauksen korkeammat kus-
tannukset syntyvät pääasiassa huomattavasta suuremmasta työajasta, 
lisäkalustosta jota hoitoon käytetään sekä liukkaudentorjuntamateriaa-
lin suuremmasta menekistä ja hinnasta. Harjasuolauksen lisämäärära-
hantarve on noin 10 000 euroa/km verrattuna normaalin talvihoidon 
vuosikustannuksiin.

Pyöräilyväylien kunnossapidon taso on sekä resurssi- että menetelmä-
kysymys. Taloudelliset resurssit peilautuvat suoraan kaupungin poliitti-
seen tahtoon. Investoiminen toimivaan auraukseen ja liukkaudentorjun-
taan vähentäisivät onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia, li-
säisivät pyöräilyn suosiota sekä mahdollistaisivat paremmin ympärivuo-
tisen pyöräilyn.

Nykyisellä rahoitustasolla paremman talvihoidon laatutason tarjoami-
nen pyöräilijöille tulee olemaan haasteellista ja mahdollisuudet sen laa-
jentamiseen vähäiset. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun 
yleiset alueet -yksiköllä on valmius hankkia korkeamman laatutason tal-
vihoitoa pyöräilijöille kasvattamalla laadukkaamman talvihoidon väyläs-
töä noin 5 - 10 km vuosittain pyöräilyn baanaverkoston rakentamisen 
edetessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tehostetun talvihoidon 
verkoston kasvattamiseen on varauduttu kaupungin budjetissa. 

Nykyinen pyöräväylien tehostetun talvihoidon kokeilu päättyy tänä 
vuonna ja loppuraportti pyöräväylien tehostetusta talvihoidosta ja harja-
suolauksesta laaditaan tämän vuoden aikana. Mikäli pyöräväylien talvi-
hoidon laatutason nostamiseen myönnetään erillistä määrärahaa, te-
hostettu talvihoito voidaan vakiinnuttaa määrärahatasoa vastaavalle 
verkostolle. 
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Pyöräilyn edistämisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti erit-
täin kannattavaa. Tänä vuonna on alkamassa myös pyöräilyn edistämi-
sohjelman päivitystyö, minkä yhteydessä tullaan arvioimaan myös pyö-
räväylien talvikunnossapidon nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita sekä 
mahdollista muuta kehittämistä.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokeilun raportin 
valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) pyöräväy-
lien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun päät-
tyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajentami-
sesta tulevina talvina.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokei-
lun raportin valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) 
pyöräväylien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun 
päättyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajen-
tamisesta tulevina talvina.

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

27.02.2018 Pöydälle

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.02.2018 § 22

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Lausunto
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Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien kaupunkipyöräpalvelun ympärivuo-
tista käyttöä.

Kaupunkipyöräpalvelun vuosittaiseksi toimintakaudeksi määriteltiin pal-
velua käynnistettäessä kuusi kuukautta, toukokuusta lokakuuhun. Kau-
den aloitus- ja lopetusajankohdat ovat osaltaan riippuvaisia katujen 
kunnossapidon ja pyöräasemien perustamistöiden vaatimuksista. Ase-
mien asennus- ja poistotyön tehokkaan organisoimisen kannalta ase-
mien asennusaikataulun tulisi olla tiedossa selkeästi ennen kauden al-
kua. Aloitusta ollaan kuitenkin aikaistamassa huhtikuulle, mikäli katujen 
kevätpuhdistuksen saadaan toteutettua aikataulussa. Aikaisempi kau-
den aloitus lisää asennusten ajoittamisen epävarmuutta mm. säätilan 
vaihteluiden vuoksi. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen ympärivuotiseksi vaikuttaa erityi-
sesti talviajan katujen kunnossapitoon. Talvella osa pyöräasemien käy-
tössä olevista tiloista on varattu lumen ja hiekan välivarastointiin. Tämä 
vaikeuttaisi lumenpoiston logistiikkaa. Lumiseen aikaan autojen pysä-
köintipaikkoja on käytössä normaalia vähemmän. Lisäksi osa pyörä-
asemista sijaitsee pysäköintipaikoilla. Myös muut pyöräasemat voisivat 
olla katujen auraamisen tiellä. Auraus saattaa aiheuttaa myös lisäänty-
neitä vahinkoja pyörille ja asemille. 

Kasautuva lumi olisi vaatisi erityistoimia pyöräasemien ylläpitämiseksi 
käyttökunnossa. Pyöräaseman lukitus telineeseen pyörää palauttaessa 
toimii hyvin vain, jos pyörän saa telineeseen oikeaan kohtaan ja suo-
raan. Kaupunkipyörän voi palauttaa myös aseman välittömään lähei-
syyteen pyörän omalla lukolla, mutta telineisiin palauttaminen on toivot-
tavampaa, jotta pyörät pysyvät siististi ja järjestelmällisesti suunnitellul-
la alueella.

Kaupunkipyöräpalvelu toimii nykyisellään itse tuottamallaan sähköllä, 
asemat aurinkokennoilla ja pyörät dynamoillaan. Pyörät lataavat ajet-
taessa omia akkujaan, jotka kylmällä säällä vähemmän käytettyinä 
saattaisivat tyhjentyä. Asemien akkuja täytyy jo nyt lokakuussa vaihtaa, 
kun auringonvalo on vähissä. Jos kautta pidennettäisiin syksystä, olisi 
kaikille käytössä oleville asemille vedettävä sähköt. Tämä on mahdol-
lista, mutta kustannus olisi merkittävä ja asemien sijoittelun joustavuus 
vähenisi suurempien rakennustöiden myötä. Asemien kytkeminen säh-
köverkkoon maksaisi kaupunkipyöräpalvelun operaattorin arvion mu-
kaan noin 900.000 euroa. Ympärivuotisen operoinnin lisäkustannus ny-
kyisen vuosittaisen maksun (n. 1,3 Meur) lisäksi olisi noin 550.000 eu-
roa/vuosi. Tämä summa sisältää arvion asemien talvikunnossapidosta 
palvelun operaattorin toteuttamana, sekä kaluston muutostarpeet ja ku-
lumisen. Pyöriin vaihdettaisiin nastarenkaat. Lisäksi kaupungin olisi va-
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rauduttava katujen lumenpoiston lisäresurssitarpeeseen, sillä pyörä-
asemat veisivät lumen välivarastointipaikkoja, jolloin se on aurattava 
suoraan ajoneuvon kyytiin, kun läjitystilaa ei ole. Näistä luopuminen li-
säisi kaupungin kokonaiskustannuksia. Myös vahingonkorvausvastuut 
ja kadun kunnossapidon toimintamalli olisi määriteltävä uudelleen.

Nykyinen kaupunkipyöräasemien jokavuotinen asentaminen ja purka-
minen aiheuttavat kustannuksia, jotka vältettäisiin asemien ympärivuo-
tisella käytöllä. Käyttökauden pidentäminen syksystä vaatisi sähköverk-
koon kytkemistä, joten tätä vaihtoehtona tarkastellessa olisi syytä kes-
kustella myös ympärivuotisuudesta, sillä kustannusten ero näiden välil-
lä saattaa olla pieni.

Kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotinen käyttö nähdään selvittämisen 
arvoisena asiana, se palvelisi asiakkaita paremmin ja toisi palvelulle 
luotettavuutta, kun pyörät olisivat aina käytössä. Ympärivuotisen pyö-
räilyn edistäminen olisi myös Helsingin kaupungin pyöräilyn kulkuta-
paosuuden kasvattamistavoitteen mukaista. 

Talvella käytössä voisi olla esimerkiksi vain osa asemista ja pyöristä, 
kun tilaa on rajallisemmin ja käyttäjiä vähemmän. Kaupunkipyöräpalve-
lun käyttäjämäärät laskevat jo syksyllä merkittävästi, joten pienempi 
määrä pyöriä todennäköisesti riittäisi kattamaan kauden palvelutar-
peen. Toisaalta asemaverkon on säilyttävä riittävän tiheänä, jotta var-
mistetaan palvelun palvelukyky osana matkaketjua. Kauden 2017 tilas-
tojen mukaan lokakuussa matkoja tehdään keskimäärin noin 2,9 jokais-
ta pyörää kohti päivässä koko kaudelle keskiarvon ollessa n. 7 mat-
kaa/pyörä/päivä ja kesän vilkkaimpina päivinä jopa 11,5 matkaa/pyö-
rä/päivä. 

Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen käyttöön liittyy merkittä-
viä epävarmuuksia, on ennen päätösten tekemistä tarkoituksenmukais-
ta 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaistamisen sekä Espoon kau-
punkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin sekä 2) kartoittaa mui-
den, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kaupunkien kuten Turun ko-
kemuksia ympärivuotisesta palvelusta. Näin tulevaisuudessa mahdolli-
sesti tehtävän palvelun laajennuksen päätöksenteon tueksi on saatavil-
la riittävää tietoa.

Käsittely

08.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään esityslistan sivun 3 esitteli-
jän perusteluosan viimeisen kappaleen ensimmäistä virkettä maininnal-
la Turusta seuraavasti: Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen 
käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätösten teke-
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mistä tarkoituksenmukaista 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaista-
misen sekä Espoon kaupunkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin 
sekä 2) kartoittaa muiden, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kau-
punkien kuten Turun kokemuksia ympärivuotisesta palvelusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 125
Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin pa-
rantamiseksi

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää millä keinoin Kumpulan kampusalueelle 
johtava jalankulkureitti voidaan korjata turvalliseksi kävelyreitiksi yhdes-
sä tontin omistajan kanssa. 

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaa-
san tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee Helsingin Yliopistokiinteis-
töt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevan tontin läpi. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön 
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden 
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada 
lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta kehotti kaupunkiympäristön toimialaa 
neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin 
turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaava-
muutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista. 

HSL:n päätettyä siirtää linjan 55 pois Kumpulanmäeltä ensi syksynä, 
tarve paremmille kävelyreiteille jo ensi talvena korostuu.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantami-
nen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 289

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Esitämme perustelun loppuun lisäystä: ”HSL:n päätettyä siirtää linjan 
55 pois Kumpulanmäeltä ensi syksynä, tarve paremmille kävelyreiteille 
jo ensi talvena korostuu.”

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Hankenumero 5264_160

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimas-
sa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti 
on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodos-
tuneen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle ja-
lankululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyy-
piltään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsin-
gin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaava-
muutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön 
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden 
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada 
lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa 
ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon 
parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennus-
hankkeen toteutumista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopis-
ton kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikun-
nossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraa-
van rakennushankkeen toteutumista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
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§ 126
Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittä-
misestä

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää parhaat keinot Vartiosaaren avaamiseksi laa-
jempaan käyttöön ja ryhtyy toimiin Vartiosaaren virkistyspalvelujen ke-
hittämiseksi ja sujuvan kulkuyhteyden avaamiseksi.

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 Vartio-
saaressa on nykyisin noin 7,5 km polkuverkostoa. Kaupungin ylläpitä-
miä virkistyspalveluja ei ole. Vesiliikenneyhteydet saareen toimivat kau-
pallisin perustein. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Var-
tiosaaren osayleiskaavassa on painotettu asumisen lisäksi virkistys-
käyttöä. Helsingin hallinto-oikeus on 5.2.2018 kumonnut Vartiosaaren 
osayleiskaavaa koskevan päätöksen sekä Helsingin yleiskaavaa kos-
kevan päätöksen mm. Vartiosaarta koskevien merkintöjen osalta. Pää-
tökset eivät ole lainvoimaisia.
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Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
nen voisi tässä tilanteessa perustua lähinnä väliaikaisluonteisiin, verrat-
tain kevyisiin ratkaisuihin, jotka eivät vaikuta jatkosuunnitteluun. 

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan väliaikainen virkistyskäyttö voisi 
painottua retkeilyyn. Kustannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun 
kannalta neutraalein vaihtoehto olisi järjestää virkistyksen perustarpeet 
esim. yksi polkureitti, grillipaikka, ulkokäymälä ja uimapaikka. Näiden 
investointien kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Rantautu-
mismahdollisuuksien parantamiseksi on mahdollista tarjota yksi nykyi-
nen kaupungin kiinteistöjä palveleva laituri yleiseen käyttöön. Kulttuuri- 
ja vapaa-ajan toimiala vastaa laiturin ylläpidosta.

Kevyen liikenteen siltaratkaisut ovat kaupunkiympäristölautakunnan 
mukaan kustannuksiltaan noin 1-1,2 milj. euroa. Kaupunginhallitus kat-
soo, että saaren tulevan kehittämisen kannalta siltayhteyden tekeminen 
tässä tilanteessa ei ole perusteltua. Vesiliikenteen kehittämisratkaisuna 
kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt tuettua vesibussiliikennettä. 
Tällöin kaupunki tekisi vesibussiyrittäjän kanssa sopimuksen Reposal-
men ja Vartiosaaren välin liikennöinnistä ja vesibussi kulkisi 3 kk 12 
tuntia päivässä. Kustannuksiksi on arvioitu noin 100 000 euroa kesäs-
sä. 

Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ul-
koilupalvelujen ylläpidon piiriin. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
nen ei sisälly kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 290

HEL 2017-013537 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 73

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan Hel-
singin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on muun 
muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä 
saariston palvelujen kehittäminen. 

Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, 
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja ui-
mapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saa-
reen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnos-
tamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytös-
sä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskel-
mien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa 
euroa. 

Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari - 
Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen lii-
kennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakaniemes-
tä, että Vuosaaresta.

Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydes-
sä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesilii-
kennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät käy-
tännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkistys-
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palveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen li-
säisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.   

Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytra-
kenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta ra-
kentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnit-
telua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren 
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uu-
den laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo 
tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla ny-
kyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön, 
mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi järkevä ja tar-
koituksenmukainen.  

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun.  Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukoh-
teena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan 
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja 
riittävät investointimäärärahat.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisätään uusi kohta kappaleeksi 8:

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.
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Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen 7 loppuun

Laajasalon kirjastosta on takavuosina lainattu ihmisille soutuveneitä 
josta on hyviä kokemuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle hankittaisiin kaksi soutuvenettä 
liiveineen. Tämä parantaisi Vartiosaaren saavutettavuutta ja tukisi me-
rellistä strategiaa. Liikuntapalvelut voisi huolehtia veneen kunnossapi-
dosta ja kirjasto toimisi avainten lainaamona.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 79

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa 26.10.2016. Osayleiskaavassa Vartiosaareen esitetään asumista 
5 000 - 7 000 asukkaalle. Kaavassa on vahva painotus myös Vartio-
saaren virkistyskäytölle: saaren ranta-alueet kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaine huvilamiljöineen ovat virkistysaluetta, samoin saaren keskio-
sien laaksoalueet osittain. Marraskuussa 2017 kaupunginvaltuusto 
päätti, että Vartiosaaren asemakaavoitus keskeytetään valtuustokau-
den 2018 - 2021 ajaksi.

Kaupunginhallitus antoi toukokuussa 2017 lausunnot Helsingin hallinto-
oikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta ja Helsingin uudesta yleis-
kaavasta tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus on antanut 
5.2.2018 valitusten johdosta päätökset, joilla on kumottu valtuuston 
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva päätös ja valtuuston Helsingin 
uutta yleiskaavaa koskeva päätös mm. Vartiosaarta koskevien merkin-
töjen osalta. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. 

Vartiosaaren virkistyskäytön edistäminen ja ennakoiva suunnittelu on 
perusteltua Laajasalon voimakkaan täydennysrakentamisen vuoksi. 
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Parinkymmenen vuoden päästä Laajasalossa asuu arviolta 36 000 
asukasta, joten saaren asukasluku kaksinkertaistuu. Vartiosaari tulee 
olemaan vetovoimainen lähivirkistyskohde laajasalolaisille ja kaikille 
helsinkiläisille.

Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, ja parempi yhteys saa-
reen toteuttaa kulttuuripuiston strategista suunnitelmaa.

Vartiosaaren virkistyskäyttö ja kulkuyhteydet nykyisin

Vartiosaari on 82 hehtaarin kokoinen, melko luonnontilainen saari aivan 
Laajasalon kupeessa. Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvila-
kulttuurimiljöö sekä vaihtelevat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet 
virkistyskäytölle. Saaren virkistyskäytön lisääntyminen on toivottavaa 
myös ennen osayleiskaavan toteuttamista. Vartiosaaren nykyistä virkis-
tys- ja retkeilykäyttöä on rajoittanut erityisesti saaren huono saavutetta-
vuus. Vartiosaaressa ei ole kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja.

Sillan tai säännöllisesti liikennöivän lauttayhteyden puute on johtanut 
Vartiosaaren vähäiseen virkistyskäyttöön. Helsingin kaupunki on tehnyt 
periaatepäätöksen, että vesiliikenneyhteydet toimivat kaupallisin perus-
tein eikä vuoroveneliikennettä Vartiosaareenkaan tueta. Nykyisellä kes-
kimäärin 500 matkustajalla vuodessa liikennöinti saareen ei ole ollut ta-
loudellisesti kannattavaa. Saareen pääsee veneellä, mutta yleistä ve-
nelaituria tai poijupaikkoja veneilijöille ei tällä hetkellä ole. Talvisin saa-
reen on kuljettu myös saaressa ympärivuotisesti asuvien tekemää jää-
tietä pitkin.

Kaupunki omistaa Vartiosaaresta 90% eli noin 74 hehtaaria. Tästä 
vuokrattuina huvilakiinteistöinä eri yhdistyksille on noin 15 hehtaaria. 
Yksityiset kiinteistöt sijoittuvat pääosin saaren ranta-alueille. Yksityisiä 
ja vuokrattuja huvilakiinteistöjä lukuun ottamatta saari on vapaasti kaik-
kien käytettävissä. Saaren vapaata virkistyskäyttöä on rajoittanut myös 
yksityisten kiinteistöjen ja julkisen alueen rajojen epäselvyys. Lisäksi 
Vartiosaari mielletään yksityiseksi lomasaareksi huolimatta kaupungin 
suuresta maanomistuksesta. 

Saaressa on noin 7,5 kilometriä nykyistä polkuverkostoa. Vartiosaari-
seura ylläpitää luontopolkua. Pääosa poluista kulkee sisämaassa, sillä 
suurin osa rannoista on yksityisiä tai vuokrattujen huviloiden käytössä. 
Rannassa kulkeminen on haastavaa, koska käyttäjän on vaikea hah-
mottaa yksityisen ja julkisen tilan rajoja. Nykyisin yksityiset rannat hei-
kentävät saaren avointa virkistyskäyttöä, koska kävijä odottaa merellis-
tä miljöötä ja ranta-alueiden vapaata käyttöä. Vartiosaaren osayleis-
kaavassa rannat avataan virkistyskäytölle kaupungin omistamien huvi-
lakiinteistöjen osalta ja rantareitin rakentaminen mahdollistuu.
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Suurin osa Vartiosaaren virkistystoiminnasta on kaupungin omana toi-
mintaa, kuten  kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyden toi-
mialan nuorille suunnattu kesätoiminta. Vartiosaaressa ei ole nykyään 
kaupungin ylläpitämiä yleisiä virkistyspalveluja. Muita virkistystoimintoja 
Vartiosaaressa ovat muun muassa Vartiosaari-seuran kautta vuokratta-
vat viljelypalstat, joita on 50 kappaletta. Vartiosaaren luonto- ja eläintal-
liyhdistys ry toimii vanhassa tallipihapiirissä pitäen muun muassa vuo-
hia. Lisäksi saarella toimii kaupungin vuokraamissa huviloissa monia 
yhdistyksiä, kuten Vailla vakinaista asuntoa ry, Pienperheyhdistys ja 
Merikuvaajat. 

Vartiosaaren kulkuyhteyksien parantaminen

Siltayhteys

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kulkuyhteyksiä Vartiosaareen voi-
taisiin parantaa kevytrakenteisen sillan avulla. Siltayhteyden toteuttami-
nen tarjoaisi parhaan virkistysyhteyden saareen, mutta on kustannuk-
siltaan merkittävä. Halvimmillaan vaatimaton, kevytrakenteinen kevyen-
liikenteen silta maksaisi 1,5 miljoonaa euroa. Sillan hinta nousee, mikäli 
vedenalaisissa perustusolosuhteissa on ongelmia. Sillan alituskorkeu-
den tulee olla 5 metriä, jotta toimiva veneväylä säilyy.

Väliaikainen, vuokrattava kevyenliikenteen silta maksaa 1 000 000 eu-
roa / viisi vuotta ja siitä eteenpäin arviolta 140 000 euroa / vuosi. Väliai-
kainen silta voitaisiin rakentaa siten, että sen alituskorkeus olisi 5 met-
riä, joka mahdollistaisi veneilyn. Väliaikaista siltaa voitaisiin käyttää 
myös saaren rakentamisen alkuvaiheen maansiirtotöissä.

Vaihtoehtona voisi olla myös ponttonisiltaratkaisu, kuten Uunisaaressa, 
jolloin saareen pääsisi siltaa pitkin veneilykauden ulkopuolella noin lo-
kakuusta huhtikuuhun. Putkikellukkeisen ja puurunkoisen ponttonisillan 
toteuttaminen maksaa noin 100 000 euroa, jonka lisäksi kustannuksiin 
lukeutuisivat vuosittaiset kuljetus-, ankkurointi- ja huoltokulut. Tämä 
edellyttää myös luvan Liikenneviraston meriväyläyksiköltä, koska Re-
posalmessa kulkee veneväylä.

Vesiliikenteen kehittäminen

Vesiliikenteen kehittämistä tehdään osana Merellisen Helsingin strate-
giaa. Tästä huolimatta Vartiosaareen voidaan järjestää erillisyhteys ha-
luttaessa. Vesibussi voisi kulkea kesäkuun alusta elokuun loppuun 12 
tuntia päivässä. Tämä maksaa 100 000 euroa kesässä. 

Vartiosaaren yhteyksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa erilai-
set lossiratkaisut ovat usein nousseet esiin. Esimerkiksi pienen kau-
punkilossin, kuten Turussa jokilossina toimiva Förin, vuosittaiset käyttö-
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kustannukset ovat noin 250 000 euroa sekä lisäksi mahdolliset jään-
murtokulut noin 15 000 euroa / kuukausi. Kaupunkilossin toteuttaminen 
maksaa noin 0,5 - 1 miljoonaa euroa. Kaupunkilossi voi toimia ympäri 
vuoden, eikä se estä veneilyä. Kaupunkilossia voitaisiin käyttää myös 
muualla Helsingin saaristossa Vartiosaaren sillan valmistumisen jäl-
keen. 

Muita lossivaihtoehtoja ovat käsikäyttöiset vinssi- tai kapulalossit. Tu-
russa on ollut käytössä käsikäyttöinen vinssilossi. Se oli 6 metriä pitkä 
ja kyytiin mahtui 12 ihmistä, myös polkupyörien kuljetus oli sallittua. 
Vinssilossi oli käytössä noin puolet vuodesta. Lossi ja sen rantalaiturit 
maksoivat yhteensä noin 230 000 euroa (vuonna 2005). Vinssilossi 
poistettiin käytöstä jatkuvan ilkivallan ja toimintahäiriöiden vuoksi. Var-
tiosaaren tapauksessa vinssilossin ongelmana on hitaus: 130 metriä le-
veän Reposalmen yli vinssaaminen kestäisi lähes 30 minuuttia ja vaati-
si hyväkuntoisen vinssaajan. Lisäksi vinssilossin vaijerit kiristyvät käy-
tössä noin puolen metrin syvyyteen veden alla, joka estää veneilyn sil-
loin, kun lossi on käytössä. Vaijerit aiheuttavat myös turvallisuusriskin 
veneilijälle, mikäli veneilijä ei huomaisi lossin olevan liikkeellä. 

Kapulalossi ei myöskään toimisi Reposalmessa, koska lossin vaijeri 
kulkisi ilmassa estäen veneilyn. 

Rantautumismahdollisuuksien parantaminen

Rantautumismahdollisuuksia voidaan parantaa rakentamalla uusia lai-
tureita Vartiosaareen. Laituri maksaa noin 30 000 euroa.

Vaihtoehtona rantautumismahdollisuuksien parantamiseksi on osoittaa 
kaupungin huviloihin kuuluva laituri käyttöön. Sopivaksi laituriksi on jo 
katsottu Kalliorannan lahden pohjukassa sijaitseva ponttonilaituri, joka 
palvelee nykyisin useampaa kaupungin kiinteistöä. Kaupunkiympäris-
tön toimialalla on valmiudet tarjota laituri yleiseen käyttöön yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, joka vastaisi laiturin ylläpidos-
ta. Laituri tulee tällöin merkitä selvästi yleisessä käytössä olevaksi.

Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen

Vartiosaaren väliaikainen virkistyskäyttö voi  painottua retkeilyyn, eikä 
se vaatisi suuria virkistyspalveluinvestointeja. Esimerkiksi yhden polku-
reitin, grillipaikan, ulkokäymälän ja uimapaikan toteuttaminen tukee vir-
kistyskäyttöä. Vartiosaaren opasteita tulee myös parantaa ja laatia hy-
vä opaskartta, jossa näkyisivät yksityiset ja yleiset alueet. Grillipaikka 
pöytäryhmillä maksaa noin 10 000 euroa, yhden noin kolme kilometriä 
pitkän polkureitin (ei esteetön reitti) rakentaminen noin 153 000 euroa  
sekä opastuksen laatiminen, infotaulut ja viitoitukset yhteensä noin 20 
000 euroa. Ulkokäymälä maksaa noin 5 000 euroa. Uimarannan kun-
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nostaminen kevytrakenteisen pukusuojan kanssa maksaisi noin 10 000 
euroa. Yhteensä investointien kustannukset olisivat noin 200 000 eu-
roa.

Saaren keskiosan laaksoalue on melko esteetön, mutta saaren voimak-
kaiden korkeusvaihtelujen vuoksi yleisesti esteettömien ulkoilureittien 
toteuttaminen on haastavaa. Yksityiskäytössä olevien ranta-alueiden 
vuoksi rantareittiä ei voida toteuttaa tällä hetkellä, vaan se mahdollistuu 
osayleiskaavan maankäytön myötä.

Mikäli yhteydet saarelle ovat paremmat, myös yhdistysten järjestämät 
tapahtumat ja virkistyspalvelut lisäisivät Vartiosaaren virkistystarjontaa. 
Esimerkiksi viljelypalstojen määrää voidaan lisätä kulkuyhteyksien pa-
rantuessa.

Loppupäätelmä

Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvilakulttuurimiljöö sekä vaih-
televat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet virkistyskäytölle. Vartio-
saaren virkistyskäytön kehittäminen ja kulkuyhteyksien parantaminen 
on toivottavaa.

Kaupunginvaltuuston Vartiosaaren asemakaavoituksen keskeyttämis-
päätöksen jälkeen virkistystä palvelevan sillan rakentaminen vaatii pää-
töstä Vartiosaaren kehittämisen suunnasta. 

Kulkuyhteyksiä voidaan parantaa erilaisilla siltaratkaisuilla, erityyppisillä 
lossiratkaisuilla tai veneyhteydellä. Rantautumismahdollisuuksia on 
mahdollista kehittää rakentamalla uusia laitureita tai ottamalla joku kau-
pungin nykyisistä laitureista käyttöön. 

Virkistyspalveluita on mahdollista kehittää retkeilypainotteisesti. Kus-
tannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun kannalta neutraalein tapa on 
lähivuosina järjestää saareen tuettu vesibussiliikenne sekä saareen vir-
kistyskäytön perustarpeet (polun ja laiturin kunnostus tai uusi laituri, 
käymälä, uimarannan pukusuoja, grillipaikka, opastus). Kustannuksia 
tästä kertyisi arviolta noin 1 - 1,2 miljoonaa euroa.

Vartiosaaren väliaikaiseen virkistyskäyttöön tai kulkuyhteyksien paran-
tamiseen ennen osayleiskaavan toteutumista ei ole rahoitusta talousar-
vioehdotuksessa, vaan ne vaativat toteutuakseen erillisrahoituksen. 
Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden ylläpidon piiriin. Myös ylläpito tar-
vitsee uusia resursseja.

Samalla, kun Vartiosaaren laajempi virkistyskäyttö vähitellen käynnis-
tyisi, voidaan tarkemmin tutkia ponttoni- tai väliaikaisen sillan rakenta-
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mismahdollisuuksia. Riippumatta siltaratkaisusta sen vaikutukset nyky-
tilanteeseen sekä sopiminen mahdollisen myöhemmän asuntorakenta-
misen yhteyteen vaatii sekä tarkempaa selvittämistä, suunnittelua ja in-
vestointimäärärahoja.

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi
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§ 127
Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlin-
nantielle

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 25 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Turunlinnantien liikenneturvallisuutta parannettaisiin 
esimerkiksi asentamalla liikennevalot, nopeusrajoituksin tai muilla kei-
noilla.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että tapahtunei-
den liikenneonnettomuuksien määrissä Turunlinnantiellä ei ole tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia kymmenen viime vuoden aikana. Henkilöva-
hinkoihin johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempaa vä-
hemmän.

Turunlinnantien liikennejärjestelyistä on vuonna 2007 laadittu liikenne-
suunnitelma, joka on länsipään osuudelta toteutettu. Marjaniementien 
liittymästä itään olevan osuuden toteutus jäi odottamaan Östersundo-
miin suuntautuvaksi kaavaillun raideratkaisun selkeytymistä. 
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Vuonna 2007 hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa on tarpeen päivittää 
huomioon ottaen mm. tilavaraukset uuden maankäytön ja joukkoliiken-
teen tarpeisiin. Suunnitelman tarkistuksessa arvioidaan myös mm. va-
lo-ohjauksen tarve. Itäkeskukseen päättyvän Raide-Jokerin liikennejär-
jestelyjen yhteydessä toteutetaan Turunlinnantien pohjoisreunan leven-
netty ja pyöräilystä eroteltu jalkakäytävä sekä kaista- ja keskikoroke-
muutoksia Raaseporintien ja Olavinlinnantien välisellä osuudella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 243

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuun-
nitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). 
Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen 
kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistai-
seksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlin-
nantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on to-
teutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä 
itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itä-
keskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumis-
ta. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle 
pikaraitiotielinjalle.  

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa 
idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Tu-
runlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihte-
lua ajoaikaan.  Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toi-
menpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien 
liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liiken-
nesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunki-
suunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuk-
sien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen 
vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta hen-
kilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perus-
teella aikaisempaa vähemmän.     

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn 
liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuiten-
kin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja 
varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä 
joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet 
ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. 
Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu aina-
kin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee en-
si vuosikymmenen puolelle. 

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä 
edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jon-
ka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet 
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Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja 
edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin 
suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muo-
dostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on 
myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien väli-
suojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan 
matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennä-
köistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisäänty-
vät.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
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§ 128
Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen pa-
rantamisesta

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Munkkiniemen puistotietä ympäristöineen parannettaisiin mm. va-
laistuksen ja päällysteiden osalta.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Munkkinie-
men puistotie on osa Eliel Saarisen aikakauden arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Puistokäytävällä on säilytetty historiallisille puisto-
käytäville ominainen sorapinta kävelylle. Käytävän kunto tarkastetaan 
kevään mittaan. Asfalttipintaisen pyöräliikenteen käytävän kunto tarkis-
tetaan Helsingin pyöräteiden kartoituksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän Munkkiniemen Puistotie 
25:n asemakaavamuutoksen yhteydessä Laajalahdenaukiosta on tehty 
liikennesuunnitelmaluonnos, joka sisältää pyöräilyn laatukäytävän eli 
baanan reitin Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelman valmistelu 
on vireillä. Parhaillaan on valmistelussa myös erillisiä hankkeita käve-
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lyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä raitiokiskojen sekä raitiovaunupysäk-
kien parantamiseksi. 

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 eikä edelly-
tä vielä uusimista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 253

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edusta-
va esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkinie-
mi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen 
kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen 
materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin 
päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen 
käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Hel-
singissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kun-
nostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapin-
taisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää 
nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteu-
tuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuk-
sista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole it-
se toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä 
vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. 
Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, han-
kinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suun-
nittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuu-
tokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikenne-
suunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, 
baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty 
baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena 
sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnit-
telussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodosta-
maa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongel-
makohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja 
tavoitteita ovat:

 Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyö-
räilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muoto-
kieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan 
tasoon

 pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,

 Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet raken-
netaan valmiiksi aukion kohdalla
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 raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan

 HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018

 HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnit-
telun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden 
nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 129
Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi 
koulupäivää

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten 
ja nuorten koulupäiviin valinnaista ja vapaa-ehtoista harrastustoimintaa, 
jonka järjestämiseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuri-
toimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä muut yhteistyötahot. 
Esitys tukee pormestarin esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosil-
le 2017-2021.

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

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin.

Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäi-
vää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimin-
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taa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä.

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herät-
täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulu-
jen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäi-
vän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
2017.  Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän kanssa yhteisten toi-
mintamallien rakentaminen koulupäiviin. Helsingin toimintamalli jakau-
tuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimintaan sekä 
toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty koulupäi-
vään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. 

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on melko myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun "Nuorista Suomessa" (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
vuodesta 2013. Perheen taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivi-
suuteen.

Liikuntapalveluissa aloitteessa esitettyyn tavoitteeseen on vastattu vuo-
desta 2010 matalan kynnyksen EasySport- ja FunAction-liikuntapalve-
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lumallien avulla. Em. liikuntaryhmät tarjoavat yhteensä yli 65 eri laji-
vaihtoehtoa. Alakoululaisille suunnatun EasySport-toiminnan puitteissa 
viikottaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä noin 150. Yläkoulu-
laisille FunAction-tunteja järjestetään viikottain noin 28 liikuntapaikassa, 
joista kuusi on kouluja. Vuonna 2017 yläkoululaisille toteutettiin koulu-
päivien aikana 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn Kick off -
tapahtuma, jossa liikkui 3 400 oppilasta opettajineen. Lisäksi Helsingin 
liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon ja Vantaan liikun-
tatoimien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kans-
sa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action Day” -tapahtuman. 
Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta järjestettävän European 
Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suomessa. Päivän aikana  
yli 30 000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja la-
jiliittojen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syr-
jäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuu-
den sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelua-
lueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Mo-
ve! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toiminta-
kyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoitukse-
na on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille ylä-
koulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat 
riittämättömiltä. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimi-
vaa palveluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalve-
lun välille.

Harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja ke-
hitykselle on tärkeä. Monipuolinen harraste- ja kerhotoiminta tukee las-
ten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Helsingissä on 
hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa harrastustoiminta 
osaksi koulupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toi-
mintaa koulun tiloissa kehitetään edelleen. On tärkeää, että kaupungin 
eri hallintokunnat jatkavat jo olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä 
kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa harrastustoiminnan 
toimintaedellytysten turvaamiseksi. Strategiakauden tavoitteena on ko-
keilla mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi 
vapaaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
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Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 244

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 10

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Mirita Saxberg on yhdessä 28 muun kaupunginvaltuutetun kanssa tart-
tunut tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan, eli lasten ja nuorten harrasta-
miseen ja liikkumiseen. He esittävät valtuustoaloitteessaan, että Helsin-
gin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten ja nuorten koulu-
päiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka järjestä-
miseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjas-
tot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Aloitteen tekijät 
tukeutuvat pormestarin esitykseen Helsingin kaupunkistrategiaksi vuo-
sille 2017–2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että jo-
kaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja ”lapsia ja nuoria liikutetaan 
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yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa 
ja kouluissa.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että har-
rastustoiminnan järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa osana koulupäivää lisätään. Laajamittainen harrastustoiminnan 
lisääminen kouluissa ja siirtyminen kohti kokonaiskoulupäivän mallia 
edellyttäisi lisäresursseja ja koko harrastustoiminnan kentässä tapahtu-
vaa kulttuurista muutosta. 

Muutokset koulun ja harrastustoiminnan käytänteissä aloitteessa esitet-
tyyn suuntaan eivät tapahdu nopeasti, sillä ne edellyttävät merkittävää 
muutosta koulujen toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Harrastus-
ten lisäämisessä koulupäivää tulee edetä vaiheittain. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala vahvistaa ja lisää omilla toimillaan koulupäivän jäl-
keen toteutettavaa harrastustoimintaa. Koulun yhteydessä toteutettu 
harrastustoiminta on tärkeää, mutta myös koulujen ulkopuolella tapah-
tuvalla harrastustoiminnalla on merkittävä arvo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, koulupäivään kytkeytyvää 
harrastustoimintaa tulisi lisätä erityisesti perusopetuksen alemmilla 
luokka-asteilla. Yläkouluikäiset nuoret hyötyvät siitä, että Helsingissä 
matka harrastuksiin ei ole pitkä ja voi useimmiten tapahtua julkisen lii-
kenteen avulla. Laajaa ja myös koulun ulkopuolinen harrastustarjonta 
on vanhempien nuorten etu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää st-
rategian päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, 
tärkeänä.

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on varsin myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun “Nuorista Suomessa” (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
vuodesta 2013. Myönteistä on myös se, että liikunnan suosio on kas-
vussa. Vuoden 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
nuorista 91 prosenttia sanoo harrastavansa jotain liikuntaa. Teini-iässä 
osa nuorista lopettaa liikuntaharrastuksen, mutta 20 ikävuoden jälkeen 
liikuntaa harrastavien nuorten osuus ikäluokasta jälleen kasvaa. 

Perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen 
Suomessa erityisen selkeästi. Hyvin toimeentulevien perheiden pojat 
liikkuivat noin yhdeksän prosenttia ja tytöt noin kuusi prosenttia ylei-
semmin kuin heikosti toimeentulevien perheiden nuoret. Sekä nuoriso- 
että liikuntapalvelut ovatkin lisänneet merkittävästi matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi FunAction, EasySport, Nutafudis).

Liikuntapalveluissa (aiemmin liikuntavirasto) aloitteessa esitettyyn ta-
voitteeseen on vastattu vuodesta 2010 lähtien matalan kynnyksen Ea-
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sySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Palveluiden kehittä-
mistyö käynnistettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakaudella 
2009-2013, jolloin tavoitteena oli tehdä liikunnan harrastaminen mah-
dolliseksi kaikille peruskouluikäisille lapsille helpolla ja edullisella taval-
la.

 Palveluiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seik-
koihin: Liikuntapalvelun tulisi olla tasoltaan sellaista, että ryhmiin on 
mahdollista osallistua minkälaisilla liikuntataidoilla ja valmiuksilla tahan-
sa, ja liikunnanohjauksen luonteen tulisi olla leikkimielistä - turhaa suo-
rituskeskeisyyttä haluttiin välttää. Lisäksi palvelun tulisi löytyä läheltä 
lasta, lapsen ja nuoren omasta arkisesta elinpiiristään. Suurin osa pal-
velusta päädyttiin näin ollen järjestämään joko koulun liikuntasaleissa 
tai koulujen läheisyydessä sijaitsevissa liikuntapaikoissa. 

EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmät tarjoavat nykyään yhteensä yli 
65 eri lajivaihtoehtoa. Alakouluikäisille suunnatun EasySport-toiminnan 
puitteissa viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä n. 150, ja 
toimintaan osallistuu yli 3 500 lasta yhden toimintakauden aikana. Lii-
kuntakertoja vuoden aikana kertyy noin 45 000 kertaa. Liikuntaryhmiä 
järjestetään vaihtelevasti lähes 40 eri koululla ja noin 30 muussa liikun-
tapaikassa. 

Yläkoululaisille tarkoitettuja FunAction-tunteja järjestetään viikoittain 
noin 28 liikuntapaikassa, joista ainakin kuusi on kouluja. Nuoret ostavat 
ryhmiin osallistumisen oikeuttavia liikuntakortteja (20€/toimintakausi) 
yhden kauden aikana noin 350–400, ja vuonna 2017 liikuntakertoja ker-
tyi yhteensä noin 27 922. Yläkoululaisille toteutettiin lisäksi koulupäi-
vien aikana yhteensä 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn 
Kick off -tapahtuma, jossa liikkui yhteensä 3 400 oppilasta opettajineen. 
Lisäksi Helsingin liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon 
ja Vantaan liikuntatoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ope-
tushallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action 
Day” -tapahtuman. Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta jär-
jestettävän European Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suo-
messa, ja se järjestettiin tänä vuonna Vantaalla. Päivän aikana reilu 30 
000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliitto-
jen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syr-
jäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuu-
den sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelua-
lueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Mo-
ve! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toiminta-
kyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluok-
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kalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoitukse-
na on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille ylä-
koulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat 
riittämättömiltä. Aloite KouluPT:n tapaamisesta voi tulla koulun henkilö-
kunnalta, kouluterveydenhoitajalta, oppilaan vanhemmalta tai oppilaalta 
itseltään. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimivaa pal-
veluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalvelun vä-
lille.

Mainittujen palvelujen lisäksi liikuntapalvelut ovat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa jalkauttaneet Liikkuva koulu -ohjelmaa 
helsinkiläisiin peruskouluihin vuodesta 2012 lähtien niin ikään ulkopuo-
lisella rahoituksella. Vuoden 2016 päättyessä kaikki kaupungin perus-
koulut olivat rekisteröityneet mukaan ohjelmaan, ja syksyllä 2017 ohjel-
man pilotointi on käynnistetty myös toisella asteella. 

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on resurssien puutteen 
vuoksi vasta aluillaan. Liikuntapalvelut on kuitenkin kahtena edellisenä 
keväänä järjestänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kaikille helsin-
kiläisille esiopetuksessa oleville lapsille kolmipäiväisen EasySport-lii-
kuntatapahtuman Töölön Kisahallissa. Näiden kolmen päivän aikana 
Kisahallilla kävi liikkumassa arviolta noin 2300 esikouluikäistä lasta. 
Marraskuussa 2017 liikuntapalvelut valmistelivat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi 
hankehakemuksen, jonka avulla olisi tarkoitus kehittää ”Liikkuvan arjen 
rakenteita varhaiskasvatuksessa”.

Kuluneiden vuosien aikana liikuntapalveluissa on panostettu helsinki-
läisten liikuntaseurojen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön monin 
eri tavoin. Yhteistyökumppaneille on mm. järjestetty ilmaista koulutusta, 
jonka tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten liikunnan parissa va-
paaehtoistyötä tekevien ohjaajien osaamista sekä ymmärrystä lasten ja 
nuorten liikunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Onnistuneen toiminnan järjestämisessä sujuva yhteistyö kasvatus- ja 
koulutus -toimialan kanssa on välttämätöntä. Mitä paremmin koulujen, 
liikuntaseurojen ja liikuntapalvelun välinen yhteistyö saadaan toimi-
maan, sitä paremmin kouluilla toteutettavat matalan kynnyksen liikunta-
palvelut palvelevat kaupunkimme lapsia ja lisäävät heidän fyysistä aktii-
visuuttaan. 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -hankkeessa 
(2013–2017, ks. vapari.munstadi.fi) on kehitetty ja tutkittu koulujen ja 
vapaa-ajan, erityisesti harrastuksiin ohjaamisen yhteistyötä. Nuoren ko-
ko yläkoulun ajan, eli noin 13–16-vuotiaana, luokalla oli oma nimetty 
nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa harrastus määritellään säännölliseksi, 
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mielihyvää tuottavaksi nuoren omaksi jutuksi. Hankkeessa ilmeni, että 
koulutila harrastuspaikkana houkuttelee sitä enemmän, mitä lähempä-
nä nuoren kotipiiriä ja vapaa-ajan sosiaalisia suhteita se fyysisesti si-
jaitsee. 

Kuitenkin koulussa järjestettyjä harrastustoimintoja vetovoimaisemmiksi 
osoittautuivat ammattimaisten harrastustoimijoiden järjestämät harras-
tukset, joita nuoret saivat kokeilla muualla kuin koulun alueella. Ohjaa-
jien tuki lisäsi nuorten kaupungissa liikkumisen kykyjä ja taitoja käyttää 
palveluita oma-aloitteisesti. Tuki lisäsi nuoren kaupunkipääomaa ja 
avasi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien ovet konkreettisesti. 
Näin harrastukset tulivat nuorelle tutuksi ja nuoren oma harrastusvalin-
ta mahdolliseksi ja merkitykselliseksi. Harrastusten järjestäminen pel-
kästään koululla ei olisi mahdollistanut tätä muun harrastamisen tuo-
maa elinpiirin laajentumista.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 139

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäi-
vää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimin-
taa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pitää tärkeänä, että tunniste-
taan harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja 
kehitykselle. On tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat jatkavat jo 
olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä kaupallisten ja yleishyödyl-
listen toimijoiden kanssa harrastustoiminnan toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi.
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Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä. 

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herät-
täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulu-
jen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäi-
vän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
2017. Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja 
koulutuksen kärkihanketta. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän 
kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Koulujen 
tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutospro-
sesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktii-
vista oppimista tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Helsingin toiminta-
malli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimin-
taan sekä toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty 
koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. Monipuolinen harras-
te- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvoin-
tia ja oppimista. Helsingissä on hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan kanssa harrastustoiminta osaksi kou-
lupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa kou-
lun tiloissa kehitetään edelleen. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla 
mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi va-
paaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa
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Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta kaupunki voi tarjota mah-
dollisimman monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän välittö-
mässä yhteydessä ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa, on selvitettävä näiden harrastustoiminnasta vastaavien tahojen 
resursointitarpeet, sekä edellytykset harrasteiden järjestämiseksi."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta vapaaehtoisen harrastustoi-
minnan voidaan katsoa olevan koulupäivän välittömässä yhteydessä, 
olisi toimialan selvitettävä, miten lapset liikkuisivat koulun ja harrastus-
paikan välillä, mikäli se ei sijaitse omalla koululla."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi
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§ 130
Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän 
muuttamiseksi tekonurmikentäksi

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakenttä muutetaan teko-
nurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset har-
joitteluolosuhteet jalkapallon harrastamiseen kuin pienemmissäkin kau-
punginosissa, joissa on tekonurmikenttä.

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

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan 
lausuntoon.

Kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki joulukuussa 2017 kau-
punkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin 
osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 
500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttami-
seen tekonurmeksi.
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Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan 
Kannelmäen tekonurmen lisäksi rakennetaan  tekonurmi Latokartanon 
kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuo-
sien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä 
enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Liikuntaolosuhteiden parantamiseen suhtaudutaan myönteisesti  ja sillä 
myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttami-
nen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikottaista käyttöä että pidentää 
niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 245

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikym-
menten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensim-
mäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun 
puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonur-
mipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähilii-
kuntapaikka viime vuonna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolo-
suhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanter-
veysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä 
kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöai-
kaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että 
kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa 
kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investoin-
teihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennet-
taisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muutta-
miseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kau-
punkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen inves-
tointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen li-
säksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallo-
hallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta 
joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimi-
seen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 131
Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömi-
toituksesta

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että selvitetään mahdollisuudet siihen, että osapäivähoidossa noudate-
taan samoja mitoituksia kuin kokopäivähoidossa silloin, kun lapset ovat 
paikalla samanaikaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että päivähoitoasetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee 
hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 mo-
mentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoi-
dossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Helsingissä toimi-
taan tämän mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsil-
le, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ 
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryh-
män koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan 
päiväkodissa lounas.
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Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osa-
päivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitel-
ma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita 
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. 

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatukses-
sa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä 
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä 
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi 
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta. 

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien 
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä 
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 42 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 las-
tentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi 
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksi-
mimäärä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen siirtymi-
nen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus 
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa. 

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henki-
löstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskas-
vatuksen laatuun. Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia 
työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. 

Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan 
kaupungin perusta. Helsinki tavoittelee kaupunkistrategian mukaisesti 
yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Osa-
päiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutoksella olisi 
huomattavat talousvaikutukset ottaen huomioon se, että varhaiskasva-
tuksen lapsimäärät ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset 
kasvavat. Mahdolliset osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömi-
toituksen muutokset ja niiden mukanaan tuomat lisäkustannukset tulee 
käsitellä osana normaalia taloussuunnitteluprosessia.

Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osa-
päiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskas-
vatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yh-
täaikaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra Aloite Kvsto 13122017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 291

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan kappaleen 13 teksti tekstillä:

"Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osa-
päiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskas-
vatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yh-
täaikaisesti."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov
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Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sul-
daan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin 
ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen 
vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumi-
seen seuraavaa:

Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille. 
Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainit-
tu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kol-
me vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsil-
le, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ 
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryh-
män koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan 
päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osa-
päivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitel-
ma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.
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Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita 
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. 
Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi 
pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä 
lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryh-
mä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatukses-
sa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä 
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä 
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi 
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta. 

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien 
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä 
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 las-
tentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi 
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi 
määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen 
lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus 
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa. 

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henki-
löstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskas-
vatuksen laatuun. 

Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoi-
tuksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksami-
seen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta 
muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä 
edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.

Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huo-
mattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskas-
vatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kus-
tannukset. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi 
myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen 
varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan 
paikalla yhtäaikaisesti. 

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ole-
van hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituk-
sen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäi-
väisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu 
olevan paikalla yhtäaikaisesti. 

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ole-
van hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös 
osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhais-
kasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla 
yhtäaikaisesti. 

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdi-
rahim Mohamed, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
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§ 132
Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Hel-
sinkiin

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuudet päiväkotibussien käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategise-
na painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään si-
ten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, et-
tä oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten 
ja päiväkotien ulkopuolella. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Osa päiväkodeista sijaitsee 
alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsä-
ryhmille. Osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julki-
sen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt selvittämään kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäi-
väkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palvelui-
den järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. 
Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on 
erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Li-
säksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päivä-
kotibussit.  Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväko-
tiratkaisuja on selvitetty. Niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuk-
siin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta. 

Kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja 
joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä 
päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä 
mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 247

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
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hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkoti-
bussien käyttöä Helsingissä: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotukse-
na on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko 
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen 
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväko-
tien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun 
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, met-
siä, puistoja ja liikennevälineitä. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista 
sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä 
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa 
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiym-
päristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkoti-
tilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkai-
suja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotarat-
kaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkoti-
kota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu 
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät 
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä me-
ressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoit-
tamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
vielä ratkaisematta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.

Käsittely
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17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuu-
luu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esi-
tyksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 133
Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta 
Helsinkiin

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi 
Helsinkiin, ja osoittaa patsaalle sopivan sijoituspaikan. Aloitteessa tar-
koitettu Lotta Svärd -patsas oli alun perin suunniteltu sijoitettavaksi 
muualle, mutta on nyt jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Aloitteenteki-
jät katsovat, että Helsinki olisi luonteva sijoituspaikka patsaalle. Lotat 
toimivat aktiivisesti Helsingissä, ja lottaperintöä vaalimaan perustetun 
Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä.    

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

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan 
lausuntoon. Lausunnossa todetaan, että lautakunta ei puolla aloittees-
sa tarkoitetun patsaan hankkimista Helsinkiin, vaikkakin lautakunta nä-
kee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 223 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/36
16.05.2018

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

vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen 
kaupunkiin. 

Lautakunnan lausunnossa toistetaan Helsingin kaupungin vakiintunut 
käytäntö, jonka mukaan kaupunki ei tilaa, kustanna tai hanki omina 
hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat 
myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Kau-
punki voi kuitenkin vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin, jos 
se annetaan kaupungille lahjoituksena. Lahjoitusmenettelyssä selvite-
tään niin taidemuseon kuin kaupunkiympäristön toimialan kanta, ja 
myönteisessä tapauksessa lähdetään yhteistyössä selvittämään sijain-
tipaikkaa. Vastaanotettavan teoksen on oltava taiteellisesti korkeatasoi-
nen ja sijaintipaikkaansa sopiva. Arviointiin vaikuttaa se, että teosten yl-
läpito sitoo kaupungin resursseja tulevina vuosikymmeninä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 248

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina 
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi 
Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta 
Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kun-
nioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumas-
sa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoi-
tuspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.  

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -ai-
heinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoi-
tettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä 
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä 
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsin-
gissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Jär-
jestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta 
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yh-
teistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa. 

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei 
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuis-
tomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten 
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten 
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän ta-
kia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -jär-
jestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suo-
mea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin 
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitou-
tumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemu-
seon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myöntei-
nen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lau-
suntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen. 
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Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemu-
seo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja so-
pia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoite-
tun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi 
eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valais-
taan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lauta-
kunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön 
piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muisto-
merkin saamisen kaupunkiin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
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§ 134
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön 
kotouttamistoiminnan voimavaroista

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat  kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen  yhteydessä 
saatetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuo-
daan sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineu-
votteluja.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan sosiaalityön kotouttamistoiminnan edellytysten turvaamista ja voi-
mavarojen mitoittamisen toimenpiteitä.       

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

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolta saatu-
jen tietojen perusteella, että maahan saapuvien kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden määrä on selvästi pienentynyt. Uudenmaan ELY-
keskuksen maaliskuun alun tilastojen mukaan maahan oli alkuvuoden 
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2018 aikana saapunut 742 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2015 kansain-
välistä suojelua hakevia henkilöitä oli yli 30 000 ja vuonna 2016 hieman 
yli 5 600 henkilöä. On arvioitavissa, että maahan saapuneista noin nel-
jäsosa saanee oleskeluluvan.          

ELY-keskukset pyrkivät sijoittamaan maahan saapuneita tasaisesti 
maan eri puolille. Suomessa kansainvälistä suojelua saavista henkilöis-
tä noin kolmasosa siirtyy kiintiöidylle kuntapaikalle. Pääosa kansainvä-
listä suojelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle. 
Pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki saa muuttovoittoa muista kun-
nista tulevista oleskeluluvan saaneista kotoutujista. Helsingin kaupunki-
tutkimus ja -tilastot -yksikön arvion mukaan vuoden 2016 aikana Hel-
sinkiin tuli kansainvälistä suojelua saavien piiristä noin 1 000 uutta kun-
talaista ja muuttoliikkeen arvioidaan pysyvän tasaisena.           

Sosiaali- ja terveystoimialan maahanmuuttoyksikön tehtävänä on jär-
jestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnas-
tettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kol-
men vuoden ajan oleskeluluvan saamisesta. Maahanmuuttoyksikön 
asiakkaat tulevat turvapaikkaprosessin kautta suoraan vastaanottokes-
kuksista, muista kunnista itsenäisesti muuttaen, pakolaisen perheenyh-
distämisen kautta, kiintiöpakolaisina sekä alkukartoituksen kautta. Maa-
hanmuuttoyksikkö antaa keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskau-
pan uhreille ja paperittomille henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat 
ja heihin rinnastettavat henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 3 §:n mukaisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden 
palvelujen järjestämisessä monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien 
prosessi on keskeinen. Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen 
arvioinnilla kyetään järjestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukai-
sesti. 

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen kuntapaikan saajille, 
asunnon hankinnassa avustaminen, asumisen tuki, terveystarkastuk-
siin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit, 
kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, psykososi-
aalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksikkö laatii 
myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperusteesta riip-
pumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina ja TE-toi-
miston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeenmukai-
siin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. Lisäksi 
maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään perhe-
kartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen ta-
voitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumis-
ta lapset yksilöllisesti huomioon ottaen. Perhekartoituksen tekee työpa-
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rina sosiaalityöntekijä ja psykologi haastattelemalla koko perhettä koti-
käynnillä. 

Helsingin maahanmuuttajapalveluissa on lisätty voimavaroja vuosina 
2017-2018, kun tarvetta on ilmennyt. Palveluissa on 4 johtavaa sosiaa-
lityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 sosiaaliohjaajaa 
(2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset ilman huoltajaa 
saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (terveydenhuolto), 1 
kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintaterapeutti ja 1 toimistosih-
teeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut määräaikaisesti myös 2 
psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Vuoden 2017 lopussa maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa oli 2 614 
henkilöä (1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 oli erityisen tuen 
tarpeessa olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunut-
ta lasta, loput perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkais-
ta oli 100. Lisäksi kahdeksan henkilöä oli ihmiskaupan uhreja ja 76 
henkilöä paperittomia. Sosiaalityöntekijää kohden oli 137,5 asiakasta ja 
94 ruokakuntaa. Asiakastyön asiakasmäärien jakoperusteen laskemi-
sessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on lapsiperhe. Yhtä sosi-
aalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta ja 68,5 ruo-
kakuntaa. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla arvioidaan jatkuvasti maahanmuuton so-
siaalityössä ja kotouttamistoiminnassa tapahtuvia muutoksia sekä va-
raudutaan kohdentamaan voimavaroja. Nykyisellä strategiakaudella 
myös mm. kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehtävät maahan-
muuton kehittämistoimenpiteet tukevat monialaista yhteistyötä. Asiak-
kaan näkökulmasta maahanmuuton sosiaalityön ja kotouttamistoimin-
nan palvelujen saumaton kokonaisuus on tärkeä ja edellyttää toimialo-
jen yhteistyön jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 292

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitetään päätösesitykseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.
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Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Marcus 
Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.03.2018 § 85

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Sandra Hagmanin ja 17 muun val-
tuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja 
saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi:

"Maahanmuuttoyksikön tehtävä

Maahanmuuttoyksikön perustehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi 
asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille 
kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskelulu-
van saamisesta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat tulevat turvapaikkap-
rosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itse-
näisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpako-
laisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa kes-
kitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille 
henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat ja heihin rinnastettavat hen-
kilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 § mukaisia 
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erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palvelujen järjestämisessä 
monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien prosessi on keskeinen. 
Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen arvioinnilla kyetään jär-
jestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen ns. kuntapaikan saavil-
le, asunnon hankinnassa avustaminen ja tuki asumisessa, terveystar-
kastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn ar-
vioinnit, kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, 
psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksik-
kö laatii myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperus-
teesta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina 
ja TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tar-
peenmukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. 
Lisäksi maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään 
perhekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen 
tavoitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintu-
mista lapset yksilöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaali-
työntekijä ja psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko 
perhettä. 

Uudenmaan maakuntavalmistelussa kuvataan kotouttamistyötä seu-
raavasti: 

Monitoimijaisena työnä toteutettava työpari- ja tiimityöskentely perustuu 
systeemiseen minitiimi-malliin. Minitiimin muodostaa kuntakohtaisin 
eroin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja/palveluneuvoja/lähihoi-
taja, psykologi/psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/ter-
veydenhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja. 

Sosiaalityöntekijä on nimetty vastuutyöntekijäksi jokaiselle asiakkaalle 
ja hän vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja on asiakaspro-
sessin omistaja. Työnjako tehdään minitiimissä asiakkaan palvelutar-
peen arvion perusteella. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa yksi tai 
useampi työntekijä. Tehtäväkuvien perusteella tehtävä työnjako toimii 
lähtökohtana, kun pohditaan kuka minitiimin työntekijöistä kulloinkin 
työskentelee asiakkaan kanssa. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityönte-
kijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä, 
jolloin työskentelyssä korostuu lapsilähtöinen työskentely.

Maahanmuuttoyksikön nykyiset resurssit

Helsingin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstörakenne on seuraava: 
4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 
sosiaaliohjaajaa (2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset il-
man huoltajaa saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (ter-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 232 (530)
Kaupunginvaltuusto

Asia/37
16.05.2018

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

veydenhuolto), 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintatera-
peutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut 
määräaikaisesti myös 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Sosiaalityöntekijöitä oli ennen henkilöstön lisäämistä 10, mutta erillis-
määrärahalla vuonna 2016 lisättiin 10 sosiaalityöntekijää. Vuonna 2017 
saatiin lisäksi yksi ja vuoden 2018 alusta toinen sosiaalityöntekijän vir-
ka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoituksella 
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten jälkihuollon järjestämi-
seen. Sopimuksen mitoitus on yksi sosiaalityöntekijä 50 asiakasta koh-
ti. Tämän lisäksi saatiin neljä muuta sosiaalityöntekijän virkaa. Kun nä-
mä tänä vuonna tulleet viisi vakanssia on täytetty, sosiaalityöntekijöi-
den kokonaismäärä on 26.

Maahanmuuttoyksikön asiakasmäärät sosiaalityöntekijöiden määrään nähden

Maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa 31.12.2017 oli 2 614 henkilöä 
(1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 on erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, lo-
put perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100. 
Lisäksi kahdeksan henkilöä on ihmiskaupan uhreja ja 76 henkilöä pa-
perittomia. Työssä olevaa sosiaalityöntekijää kohden on 137,5 asiakas-
ta ja 94 ruokakuntaa. Tämänhetkisen asiakastyön asiakasmäärien ja-
koperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on 
lapsiperhe. Kun asiakasmäärä jaetaan nykyisellä 26 sosiaalityöntekijäl-
lä, yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta 
ja 68,5 ruokakuntaa.

Asiakasmäärän kasvun arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, 
kuinka paljon turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille myönnetään 
oleskelulupia. Muista kunnista muutto Helsinkiin säilynee korkealla ta-
solla, vaikka oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vä-
hentyisikin. Myös perheenyhdistämisten määrän muutokset heijastuvat 
asiakasmäärien muutokseen. Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruoka-
kuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tule-
vat todenmukaisesti mitattua.

Työskentely maahanmuuttoyksikössä tapahtuu edellä kuvatun systee-
misen mallin mukaan, eikä sosiaalityöntekijä työskentele yksin perheen 
tai henkilön kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa kuitenkin kunkin henkilön 
palvelutarpeen arvioinnista ja työskentelyn yhteensovittamisesta moni-
toimijaisessa yhteistyössä. Perheen ollessa kyseessä on tärkeää huo-
mioida perhekokonaisuuden lisäksi kunkin perheenjäsen yksilölliset tar-
peet. Vaikka maahanmuuttoyksikköön on saatu sosiaalityöntekijöiden 
lisäresursseja lisääntyneeseen tarpeeseen, arvioidaan sosiaali- ja ter-
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veystoimialalla jatkuvasti asiakastarpeiden muutoksia ja varaudutaan 
tekemään tarvittaessa niiden edellyttämiä resurssimuutoksia.

Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää 
resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaalioh-
jauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tä-
mänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitel-
mallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan.

Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi

Hyvin hoidettu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttaminen lisää ko-
touttamisen piirissä olevien perheiden ja henkilöiden hyvinvointia ja ter-
veyttä. Se auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja nopeuttaa heidän pääsyään koulutukseen ja työelä-
mään."

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella: 
"Koska asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa, tulisi maahanmuut-
toyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä il-
man huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaa-
seen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. Aikuisten ja perheiden puolel-
la maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja resurssit eivät välttämättä 
vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä tämän sosiaalityön riittävää 
resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen mitoitukseen voi-
taisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisistä asiakastyön 
määristä. Riittävä resursointi varmistaisi suunnitelmallisen sosiaalityön 
onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurs-
simuutoksiin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun 
seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan 
henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmu-
kaisesti mitattua."

Kannattaja: jäsen Kati Juva
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Vastaehdotus 3:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pi-
tää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. 
Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resur-
sointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä 
asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaali-
työn onnistumisen ja turvaa työrauhan."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Korvataan lau-
sunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia seuraavalla kappaleella: "Koska asiakasmäärien ennustaminen 
on vaikeaa, tulisi maahanmuuttoyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuk-
sien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mitoi-
tus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. 
Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja 
resurssit eivät välttämättä vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä 
tämän sosiaalityön riittävää resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaa-
liohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön 
tämänhetkisistä asiakastyön määristä. Riittävä resursointi varmistaisi 
suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen, turvaavat työrauhan ja an-
tavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi ai-
kuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 4
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi ai-
kuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non kolmanneksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivai-
kutusten arviointia loppuun seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tuli-
si laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja 
työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."

Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Jäsen Sandra Hagman jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Haluan 
osoittaa eriävän mielipiteeni lautakunnan päätökseen olla ottamatta 
kantaa maahanmuuttoyksikön resurssimitoituksiin, vaikka se oli val-
tuustoaloitteen tarkoitus, ja vaikka maahanmuuttoyksikön resurssit ovat 
verraten muihin sosiaalityön ydinaloihin alimitoitetut. Huomiota ei ole 
myöskään annettu työntekijöiden näkemyksille tai siihen että maahan-
muuttoyksikön asiakaskunta on sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevia, jolloin resursseja pitäisi olla erityisen paljon. Toimialalta 
saadun tiedon mukaan aikuissosiaalityössä on sosiaalityöntekijällä n. 
80 asiakasta ja sosiaaliohjaajalla 120 asiakasta, mikä olisi hyvä mittari 
pitää myös maahanmuuttoyksikön resurssit asiakasmäärien kasvun 
myötä hallinnassa. Nyt lautakunnan lausunto ei ottanut kantaa resurs-
seihin ja niiden saattamiseksi tarvittavalle tasolle, kuten oli valtuustoa-
loitteen henki."

13.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 135
Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asia-
kasmitoituksesta

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maria Ohisalo ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän rajoittamista 30 lap-
seen työntekijää kohden.  

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 sosiaalityöntekijöiden määrän riittävyys on tärkeää lasten-
suojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon laadukkaassa asiakastyössä.  

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Asiakas-
määrä ei kuvaa pelkästään sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. 
Työntekijäkohtaisesti määritelty enimmäisasiakasmäärä voisi johtaa 
mm. tilanteisiin, joissa suuren sisarussarjan asioiden hoitaminen jou-
duttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Tämän vuoksi on tarkoituk-
senmukaista, että työyhteisössä voidaan järjestää työt huomioon ottaen 
asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus.
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Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheistensä sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. Avo- 
ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahdosta 
riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset sijoituk-
set, huostaanotot sekä yhteydenpidon ja liikkumisvapauden rajoitukset.

Vuoden 2017 lopussa Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityös-
sä on ollut keskimäärin 40 lasta sosiaalityöntekijää kohden.  Sijoituksen 
sosiaalityössä on ollut keskimäärin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityös-
sä keskimäärin 76 nuorta sosiaalityöntekijää kohden. Kansalliseen ta-
soon verrattuna Helsingin asiakasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi 
kuusikkokuntien vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityönte-
kijöiden asiakasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat 
Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen palveluja uudistamistyössä vahvis-
tetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja. Uu-
distusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista saada sosiaalityötä 
ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. 
Lastensuojeluun jäävät jatkossa ainoastaan ns. suojelua tarvitsevat 
lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat rakennemuutoksen 
avulla vähentyneet vuonna 2017. Vuonna 2018 on tarkoitus lisätä eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöiden määrää. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa kohdenta-
nut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä vähennetään avohuollon 
sosiaalityön keskimääräistä asiakasmäärää ja tavoitteena on 30 lapsen 
asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden. 

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa. Tehtävään ei sisälly tahdosta 
riippumattomien päätösten valmistelua. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisensa ja itsenäistymisensä 
alussa ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hal-
lintaan. Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät vastaa-
vat nuoren palvelujen koordinoinnista ja suunnitelmallisesta työn var-
mistamisesta. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten so-
siaalityössä selvitetään erittäin vahvaa tilapäistä tai pitkäkestoista tu-
kea, vahvaa määräaikaista tukea ja kevyempää tukea tarvitsevien 
nuorten määrät. Selvitykseen sisällytetään sosiaali- ja terveyslautakun-
nan edellyttämät laskelmat ja ehdotukset sekä muut asiakasmitoituk-
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seen ja kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Selvityksestä saatavan tie-
don perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaa-
jien mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.  Kaupunginhallitus kat-
soo, että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resur-
soida niin, että lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmillään 30 las-
ta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maria Ohisalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 293

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Kohta 11: LISÄYS: Kaupunginhallitus katsoo, että lastensuojelun avo- 
ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että lapsimäärä 
työntekijää kohden olisi enimmillään 30 lasta.

Perustelu: Lastensuojelun työtä joudutaan tekemään budjetin asetta-
mien reunaehtojen rajoissa, mutta näemme perustelluksi ohjata budje-
tin valmistelua siihen, että asiakkaiden määrä työntekijää kohden on 
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kohtuullinen. Avo- ja sijaishuollossa Helsinki ei ole kaukana 30 lapsen 
rajasta eivätkä kustannukset muutoksesta näin ole kohtuuttomat.

Kohta 10: POISTO virke: Tämän vuoksi jälkihuollon sosiaalityössä ei 
ole tarkoituksenmukaista tavoitella 30 lapsen keskimääräistä työntekijä-
mitoitusta. 

PERUSTELU: Vaikka jälkihuollon työ poikkeaakin avo- ja sijaishuollos-
ta, tämä kappale antaa siitä turhan vähättelevän kuvan. Nyt osalla 
työntekijöistä on enimmillään jopa 100 asiakasta työntekijäö kohden. 
Asiaa on syytä selvittää lisää, kuten vastauksessa todetaan. 

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, 
Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018 § 50

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisa-
lon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmi-
toitusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riit-
tävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon so-
siaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnteki-
jäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakas-
määrä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjes-
tää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työnte-
kijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset si-
joitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakas-
mitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä 
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakas-
määrät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut 
suojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttö-
suunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä 
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lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmää-
rä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosi-
aalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laa-
dukkaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdos-
ta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon 
sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lap-
sen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa 
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. 
Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.

Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat sii-
tä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaalioh-
jaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut 
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdolli-
sesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsitte-
lyyn.

Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös 
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. 
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidet-
tyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tu-
kiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteu-
tuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vah-
vistaa työntekijöiden työhyvinvointia."
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Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää 
selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), jo-
ka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, et-
tä tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-
ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: 
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja sijais-
huolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen lapsi-
määrä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lastensuoje-
lun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 2019.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen onnis-
tumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoituk-
seen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat 
lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen parantami-
nen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös 
Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja 
kotipalvelun parempi resursointi."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskel-
mat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosi-
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aaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten 
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen 
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan 
käsittelyyn."

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuu-
denneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida 
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmil-
lään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimenpi-
teistä raportoidaan vuonna 2019.”

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
ri Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon vii-
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meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida 
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat 
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvin-
voinnin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saa-
daan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoi-
mien kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi
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§ 136
Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten 
lukutaidon parantamiseen

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
neuvoloiden osallistumista lukutaidon parantamiseen esimerkiksi Lue 
lapselle -hankkeen mallin mukaisesti.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että neuvolas-
sa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan vanhempien 
kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Raskausaikana 
perheitä tuetaan kasvamisessa vanhemmuuteen jakamalla tietoa mieli-
kuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan kanssa 
olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkielen käyt-
töä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa tuetaan 
vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen asiois-
sa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen kielen-
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kehitystä arvioidaan ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin ar-
vioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puheenop-
pimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen kans-
sa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, www.otakoppi-ohjelma.fi.

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyönä. Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettu materiaali, jossa on eri kieliversioita, on tarkoitus esitellä huol-
tajille neuvolassa Perheentuki-sivuilta kuuden kuukauden ikäisen ja 4-
vuotiaan lapsen terveystarkastuksissa. Myös paperinen materiaali tar-
jotaan perheille mukaan. Varhaiskasvatuksessa huoltajille on tarkoitus 
esitellä materiaalia esimerkiksi 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskes-
kustelun yhteydessä. Kirjastoja on tarkoitus kannustaa kutsumaan esi-
merkiksi vuoden ikäiset helsinkiläislapset huoltajineen kirjastoon tutus-
tumaan vauva- ja leikki-iän kielen ja puheen kehitystä tukeviin loruihin 
ja lukemiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 294

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Esitämme muutosta. KORVATAAN: ”Myös paperista materiaalia voi-
daan asiakkaalle tulostaa tarvittaessa.” TEKSTILLÄ: ”Myös paperinen 
materiaali tarjotaan perheille mukaan.”

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Kaarin Taipale

Ei-äänet: 4
Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 6
Paavo Arhinmäki, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 4. Puheenjohtajan ääni ratkaisi 
päätökseksi tulleen ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2018 § 18

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän muutetun esityksen mukaisen lausunnon valtuutettu Emma 
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Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan 
osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen:

”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhem-
pien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, 
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnel-
laan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä 
kehitystä vauva- ja leikki-iässä. 

Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan 
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Ras-
kausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla tie-
toa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan 
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkie-
len käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa 
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen 
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen 
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin 
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puhee-
noppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen 
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköise-
nä www.otakoppi-ohjelma.fi .

Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi. 
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enene-
vässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki 
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pääse-
vät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä 
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla 
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa 
kehityksessä. 

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkees-
sa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolas-
sa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta, 
mutta myös paperista materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiak-
kaalle. Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Luku-
mitta seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös 
muilla terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhais-
kasvatuksessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen var-
haiskasvatuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Li-
säksi ehdotetaan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimerkik-
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si kaikki 1 vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon tu-
tustumaan loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät niitä 
huoltajille Perheentuki-sivustolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vai-
heesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neu-
volapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemi-
sen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumenes-
tykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito 
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen 
ääneen.”

Käsittely

30.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
sen virkkeen loppuun tehtiin seuraava lisäys: "...mutta myös paperista 
materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 12

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. neuvoloiden osallistumisesta 
lasten lukutaidon parantamiseen koskevasta valtuustoaloitteesta:

Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudes-
sa. Vanhempien merkitys lukutaidon kehittymiselle on ratkaisevin en-
nen kuin lapsi itse osaa lukea. Lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuo-
listuu, kun lapselle luetaan. Lukemisella on myös myönteinen vaikutus 
koulumyönteisyyteen ja -menestykseen. Pienten lasten vanhempien in-
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nostaminen lukea lapselleen ääneen ja valistaminen lukemisen tärkey-
destä ovat tehokasta varhaista tukea. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja 
valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasva-
tuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutus-
tutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
toteutettua mallia ja materiaaleja. Pilottikunnissa Lukukeskuksen tuotta-
maa lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu neuvoloissa kaikille yhden ikä-
luokan lapsille mm. syntyville vauvoille, puolivuotiaiden ryhmäneuvolas-
sa ja 4-vuotisneuvolan laajassa tarkastuksessa. Faktaesitteitä on pai-
nettu myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, soranik-
si, somaliaksi ja espanjaksi. Materiaalin avulla vanhempia voidaan va-
listaa lukemisen tärkeydestä. Lapselle lukeminen edistää lapsen kielel-
listä kehittymistä ja liittyy lapsen hyvään kasvuun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ajatusta, että Helsingin neu-
voloissa luodaan yhden ikäluokan lapsille yhtenäiset toimintamallit lu-
kutaidon parantamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen-, neuvolan- ja 
kirjastohenkilökunnan kanssa. Lue lapselle -mallia on hyvä hyödyntää 
mm. valmiiden, useammille kielille käännetyn materiaalin takia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 137
Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen 
maksuttomuudesta

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan kaupungin liikuntapalvelujen maksuttoman vapaakortin tarjoamis-
ta omaishoitajille hoitotyön fyysisen ja henkisen toimintakyvyn tueksi.     

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja 
terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin. Liikun-
nalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategiassa koroste-
taan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vahvistamista ja 
hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yhteistyönä. 

Helsingissä on yli 3 000 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Omaishoi-
don ja omaishoitajien jaksamisen tueksi kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimiala ja liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä omaishoitajien omia 
liikuntaryhmiä sekä omaishoitajien ja hoidettavien yhteisryhmiä. 
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Lisäksi omaishoitajat voivat osallistua esimerkiksi kaupungin monipuoli-
siin ohjattuihin lähiöliikuntaryhmiin lunastamalla 20 euron lähiöliikunta-
passin, joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Maksutonta liikunta-
neuvontaa ja infoja sekä kesäisin ilmaista toimintaa mm. puistojumppia 
on tarjolla eri puolilla Helsinkiä.    

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, 
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 
on huomioitu maksuluokassa muut, jossa maksu on aikuisten hintaa 
edullisempi. 

Muut -hintaryhmä yhdessä lasten hintaryhmän kanssa tuo liikuntapai-
kasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. Tammi-
kuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsymak-
suista oli 51 % , muiden 38 % ja lasten 11 %. Pirkkolan uimahallissa ai-
kuisten osuus oli 51 % , muiden 43 % ja lasten 6 %. Liikuntamyllyssä 
aikuisten osuus oli 59 % , muiden 25 % ja lasten 16 %.

Omaishoitajille järjestetään omia liikuntaryhmiä ja kaupungin palveluis-
sa on valittavissa edullisia liikuntamuotoja. Liikuntapalvelujen maksutto-
muutta ei ole perusteltua laajentaa. Mahdollisten uusien alennettujen 
tai maksuttomien ryhmien perustaminen on korvattava muiden ryhmien 
hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla. Lisäksi mahdolliset alen-
nus- tai maksuttomuusedut olisi huomioitava myös muissa palveluja 
tuottavissa kaupunkikonsernin yksiköissä, kuten esimerkiksi Urheiluhal-
lit Oy:ssä.    

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 252

HEL 2018-000645 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 62

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia 
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan kei-
noin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategias-
sa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vah-
vistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yh-
teistyönä. 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja, 
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Poikkihallinnollisena tavoit-
teena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien tai korkean terveysriskin 
väestöryhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja lii-
kuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin 
eri toimijoiden kanssa. Helsingissä omaishoitajien liikkumista on tuettu 
järjestämällä liikuntaryhmiä sekä erikseen omaishoitajille että yhtäaikai-
sesti omaishoitajille ja hoidettaville sosiaali- ja terveystoimen sekä lii-
kuntapalvelujen yhteistyönä. 

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, 
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet 
on huomioitu maksuluokassa muut, jolloin maksu on aikuisten hintaa 
edullisempi. 
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Muut -hintaryhmä yhdessä lapset -hintaryhmän kanssa muodostavat lii-
kuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. 
Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsy-
maksuissa oli 51 %, muut 38 % ja lapset 11 %. Pirkkolan uimahallissa 
aikuisten osuus oli 51 %, muut 43 % ja lapset 6 %. Liikuntamyllyssä ai-
kuisten osuus oli 59 %, muut 25 % ja lapset 16 %.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheutta-
mat tulojen menetykset jouduttaisiin korvaamaan muiden ryhmien hin-
tojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu kate-
tavoite halutaan pitää ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan 
myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin, kuten esimerkiksi Urheilu-
hallit Oy:n palveluihin, joka tuottaa suurimman osan Helsingin uimahal-
lipalveluista, niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. Lisäksi on 
huomioitava, että omaishoitajien maksuttomien palveluiden toteuttami-
nen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kyseisiin etuihin oikeu-
tettujen toteamiseksi. 

Vuosien varrella useissa valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia lii-
kuntapalveluja useille erilaisille kohderyhmille mm. yli 65-vuotiaille, yli 
68-vuotiaille, yli 75-vuotiaille, työttömille, kotivanhemmille, lastensuoje-
luperheille, sotaorvoille ja toimeentulotukea saaville. Helsingissä on 
vuoden 2018 alussa noin 3 200 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, mm. lähiliikuntapaik-
koja, ulkokuntoiluvälineitä, luistinratoja, joissa liikunnan harrastaminen 
on maksutonta. Lisäksi ulkoilureitit, ladut ja uimarannat tuovat liikunta-
mahdollisuuksia jokaisen helsinkiläisen lähelle.

Liikuntaan aktivointi -palvelu järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, 
joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti korkean terveysriskin 
kohderyhmille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin 
liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, 
joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin 
maksutonta liikuntatoimintaa mm. puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole pe-
rusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan 
omaishoitajia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 72

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän muutetusta 
ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja 21 
muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan omaishoitajat voisivat käyt-
tää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:

"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon 
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 204, joista alle 65-vuotiaiden 
hoitajia oli 1 755 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 449.

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu 
hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoi-
topalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Laki-
sääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautise-
na hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana 
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalvelu-
na tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoita-
ja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä. 

Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta, 
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toi-
mintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus 
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, harkin-
nanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.

Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa moni-
puolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa 
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttö-
mille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä 
vertaistukiryhmiä.

Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoi-
minnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua 
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoito-
perheiden esittämien toiveiden mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikunta-
palvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osal-
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listuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aihei-
sia tilaisuuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta, 
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikun-
tapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.

Lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla 
omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Omais-
hoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisuudet 
sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnossa esi-
tetyt luvut omaishoitajien määrästä tarkastetaan ja korjataan teknisesti 
pöytäkirjalle, koska omaishoitajien osuuksien yhteenlaskettu määrä ei 
täsmää kokonaismäärän kanssa.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Lautakunta katsoo, 
että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja 
omaishoitajan jaksamista tukeva elementti."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

riikka.haahtela(a)hel.fi
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§ 138
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-005658, 2018-005563

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin 
oman samapalkkaisuusohjelman laatimisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. aloite saamelaisten kansallis-
päivän huomioimisesta kaikissa Helsingin kouluissa ja päiväkodeis-
sa.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 98
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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§ 99
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Petrus Pennanen och 
Arja Karhuvaara till protokolljusterare med ledamöterna Eveliina Hei-
näluoma och Otso Kivekäs 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
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§ 100
Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Jaana Pelkonen avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsstyrelsen

 valde nuvarande ersättare Daniel Sazonov till ny ledamot i stadssty-
relsen och Otto Meri till ersättare för honom för den mandattid som 
slutar vid utgången av maj 2019.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava föreslog Daniel Sazonov till ledamot i stads-
styrelsen och Otto Meri till ersättare för honom.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Jaana Pelkonen avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i stadsstyrelsen
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 väljer _______________ till ny ledamot i stadsstyrelsen för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2019.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 259) Jaana Pelkonen (Saml.) till le-
damot i stadsstyrelsen för den mandattid som börjar år 2017. Jaana 
Pelkonen anhåller 25.4.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som 
ledamot i stadsstyrelsen.

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 stadsstyrelsen med stöd av 73 § i kom-
munallagen.

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 Eronpyyntö 25.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 279

HEL 2018-004919 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jaana Pelkoselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2019 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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§ 101
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

HEL 2018-004508 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Vesa Korkkula avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

 valde Heikki Valmu till ny ledamot i fostrans- och utbildningsnämn-
dens finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 18.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 265) Vesa Korkkula (VF) till ledamot 
i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Vesa Korkkula anhåller 18.4.2018 om avsked från 
förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens 
finska sektion.
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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.

I enlighet med 2 kap. 7 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i 
fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion företräda den finska 
språkgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 18.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 280

HEL 2018-004508 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Vesa Korkkulalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Heikki Valmun jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Paavo Arhinmäen ehdo-
tuksesta, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja-
oston jäseneksi valitaan Heikki Valmu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 102
Uppföljningsrapport 2018 för genomförandeprogrammet för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet)

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade uppföljningsrapporten 2018 för genomfö-
randeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markan-
vändning Hemstaden Helsingfors 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljnings-
rapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt 
att följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bere-
der sig på ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling 
kan garanteras. (Silvia Modig)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlig-

heterna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindika-
torerna i Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet 
för boende och härmed sammanhängande markanvändning 
(BM-programmet). (Leo Stranius)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Eveliina Heinäluoma 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljnings-
rapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt att 
följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bereder 
sig på ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling kan 
garanteras.

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Alviina Alametsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindikatorer-
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na i Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för 
boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-
programmet).

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppfölj-
ningsrapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt att 
följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bereder sig på 
ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling kan garanteras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva 
Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluo-
ma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Ko-
ivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra 
Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Paulii-
na Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mirita Sax-
berg

Blanka: 24
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Mia Nygård, 
Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, 
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Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Mari Rantanen, Anni Sinnemäki

2 omröstningen

Ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindikatorerna i 
Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende och 
härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet).
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, 
Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpa-
la, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, 
Laura Rissanen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vai-
nikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 15
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jaana Pelko-
nen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Sampo Terho, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Leo Stranius förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Elina Eskelä, planerare, telefon: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Bilagor

1 Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Uppföljningsrapport 2018 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016

Stadsfullmäktige godkände 22.6.2016 genomförandeprogrammet för 
boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-program-
met) Hemstaden Helsingfors 2016. I programmet anges stadens bo-
stadspolitiska och markpolitiska huvudmål samt delmålen för program-
perioden. Hur programmets mål har uppnåtts och de viktigaste föränd-
ringarna i omvärlden rapporteras årligen till stadsfullmäktige.

Förändringar i omvärlden

Befolkningen i Helsingfors ökade år 2017 med 8 091 invånare, alltså 
med 1,3 procent. Befolkningstillväxten var fortsättningsvis kraftig också 
i den övriga huvudstadsregionen.

Bostadsbyggnadsvolymen har stigit till en historiskt hög nivå i Helsing-
fors. Också i den övriga Helsingforsregionen är byggandet intensivt, vil-
ket syns bland annat som brist på arbetskraft. Byggkostnaderna har sti-
git och igångsättningen av byggarbetena har blivit fördröjd särskilt i frå-
ga om projekt med Ara-finansiering.

Bostadspriserna har stigit kraftigt i de dyraste områdena i Helsingfors 
och differentieringen av priserna mellan områdena har ökat. Hyrorna 
har stigit kraftigast i de förmånligaste områdena och måttfullast i in-
nerstaden.
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Den nya stadsstrategin 2017–2021 och det reformerade ledarskapssy-
stemet har som syfte en mer funktionell och flexibel stadsorganisation 
och processer.

Staten strävar att genom lagstiftning svara mot behovet att ändra funk-
tionerna. Inkomstgränserna för Ara-bostäderna i huvudstadsregionen 
som trädde i kraft vid ingången av 2017 slopades räknat från mars 
2018. En reform av lagstiftningen för bostadsrättsbostäder och bo-
stadsbyggandet med räntestöd är under beredning.

Hur målen uppnåtts år 2017

Sammanlagt 4 890 bostäder blev färdiga i Helsingfors år 2017, och 
91 % av dessa i flervåningshus. Sammanlagt 23 % av bostäderna är 
Ara-hyresbostäder. Som stadens egen produktion blev 838 bostäder 
färdiga. Vid årsskiftet uppgick antalet bostäder under byggnad till 
6 923. År 2017 började byggandet av 5 071 bostäder och bygglov bevil-
jades för byggande av 8 232 bostäder. För att uppnå målet om 6 000 
nya bostäder årligen krävs det enligt bedömningarna att ca 8 500 bo-
städer är under byggnad hela tiden.

Tomter överläts på en sammanlagd yta av 256 000 m² vy, vilket un-
derskred målet med en liten marginal. Tomtreserven är dock fortfaran-
de större än målet, dvs. reserven motsvarar bostadsbyggande under 
mer än fem år.

De detaljplaner som vann laga kraft gör det möjligt att bygga nya bostä-
der på sammanlagt 725 000 m² vy. Målet var 600 000 m² vy. De största 
detaljplaner som trädde i kraft gällde Nätholmens norra del i Fiskeham-
nen, området för Forsby sjukhus och tvätteri, bangårdskvarteren i Mel-
lersta Böle och Fallkullakilen.

Hyres- och vederlagsnivån för bostäderna i stadens ägo är fortfarande 
på en moderat nivå. Den genomsnittliga hyran för Helsingfors stads bo-
städer Ab:s (Heka Ab) bostäder är för tillfället 11,61 euro/m². Det ge-
nomsnittliga vederlaget för Helsingfors bostadsrätt Ab:s bostäder är för 
tillfället 9,75 euro/m². År 2017 förmedlade staden sammanlagt 3 609 
hyresbostäder. Antalet ansökningar som var aktiva vid utgången av 
2017 uppgick till 17 120, vilket är fler än året innan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242
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riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Elina Eskelä, planerare, telefon: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Bilagor

1 Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sektorerna, förvaltningarna och affärsverken
Nämnderna och direktionerna
Dottersammanslutningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 278

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 
2016, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seu-
rantaraportin 2018.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 17.05.2017 § 243

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna uppföljningsrapporten 2017 för programmet Hemstaden 
Helsingfors 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppfölj-
ningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möj-
ligheten utreds att utvecklingen av lösningar med ge-
menskapsboende för äldre också tillsammans med aktö-
rer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt 
insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden. 
(Arja Karhuvaara)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppfölj-

ningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att 
öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt 
ara-hyresbostadsproduktion utreds. (Yrjö Hakanen)

  
3 Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet 

vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltnin-
garna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre. 
(Seija Muurinen)

  
4 Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om 

BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre 
invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bosta-
der till ett skäligt pris med service på nära håll och att det 
ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en så-
dan. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
5 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppfölj-

ningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för 
boende och härmed sammanhängande markanvändning 
(BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incita-
ment till kompletteringsbyggande fortsätter. (Nina Huru)
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6 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppfölj-

ningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för 
boende och härmed sammanhängande markanvändning 
(BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för 
inledande av byggarbeten effektiviseras. (Nina Huru)

Behandling

17.05.2017 Enligt förslaget

Under diskussionen framställdes sju förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrap-
porten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds 
att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre 
också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett 
boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäkti-
geperioden.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Silvia Modig fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrappor-
ten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmån-
lig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion 
utreds.

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Selja-
vaara föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid 
boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effek-
tiviseras för att utveckla boendet för äldre.

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Eija Loukoila fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrappor-
ten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten ut-
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reds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer 
enligt BM-programmet och med beaktande särskilt av den efters-
läpande andelen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrate-
giskt insatsområde under den nya fullmäktigeperioden.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Ulla-Marja 
Urho föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-
uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i 
Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt 
pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus 
utan hiss om möjligt får en sådan.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrap-
port 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en 
mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande 
fortsätter.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrap-
port 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den 
bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effekti-
viseras.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsförfarande

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

7 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppfölj-
ningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten ut-
reds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre 
också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boen-
destrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra 
Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Elina Moisio, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raati-
kainen, Jukka Relander, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till 
hemställningskläm.  

8 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljnings-
rapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen för-
månlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion ut-
reds.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipa-
le, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vu-
orjoki

Nej-röster: 1
Heimo Laaksonen

Blanka: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele Lu-
ukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Männistö, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soi-
ninvaara, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hem-
ställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid 
boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektivise-
ras för att utveckla boendet för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebe-
ling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
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Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivu-
laakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Han-
nele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mutti-
lainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 13
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli 
Kousa, Elina Moisio, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuo-
mas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seija Muurinens förslag till hem-
ställningskläm.  

10 omröstningen

Ledamoten Jape Lovéns hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljnings-
rapporten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten ut-
reds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer enligt 
BM-programmet och med beaktande särskilt av den eftersläpande an-
delen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrategiskt insatsområde 
under den nya fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
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der, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Anna Vuorjoki

Blanka: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relan-
der, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Jape Lovéns förslag till 
hemställningskläm.  

11 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om 
BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i 
Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris 
med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss 
om möjligt får en sådan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Sa-
ra Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
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Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.  

12 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppfölj-
ningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och här-
med sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en 
mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsät-
ter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sir-
pa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija 
Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Osku Pajamäki, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Il-
kka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki

Blanka: 31
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-
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Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raa-
tikainen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställ-
ningskläm.  

13 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppfölj-
ningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och här-
med sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den 
bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektivise-
ras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Las-
se Männistö, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, 
Petra Malin, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tomi 
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Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna 
Vuorjoki

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställ-
ningskläm.  

22.06.2016 Enligt förslaget

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 103
Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt (Vallgård, den planerade tom-
ten 22585/17)

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsmiljönämnden att från en av 
nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera den planerade 
tomten (AKS) 17 i kvarteret nr 22585 i 22 stadsdelen (Vallgård), som 
anges på kartan i bilaga nr 1, på följande villkor:

1

Årsarrendet för tomten (AKS) 22585/17 bestäms så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsva-
ras av priset 34 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta (nuvärde 
658 euro/m² vy, 12/2017, index 1935) för produktion av studentbostä-
der med statligt räntestöd.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i 
den framtida detaljplaneändringen beaktas inte då arrendet bestäms.

Andra utrymmen som eventuellt byggs på bostadstomterna och som 
stämmer överens med huvuddispositionen i den framtida detaljpla-
neändringen beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

2

Av årsarrendet för bostadstomten tas 80 % ut så länge som statligt bo-
stadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller 
så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som 
beviljats för bostadsproduktionen.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostads-
tomter och av stadsmiljönämnden föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
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1 Liitekartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En detaljplaneändring för norra delen av Vallgård är aktuell och me-
ningen är att ett förslag till detaljplaneändring ska föreläggas stadsmil-
jönämnden i maj 2018. Området för detaljplaneändringen omfattar bl.a. 
en planerad tomt för studentbostäder (AKS) 22585/17 med byggrätt på 
5 400 m² vy. Den planerade tomten 17 består i sin helhet av tomterna 
22585/7 och 12 som har reserverats för Kiinteistö Oy Osakunta respek-
tive Kiinteistö Oy Rautalammintie 5. Tilläggsbyggrätten gör det möjligt 
att bygga ett nytt hus.

Enligt förslaget ska stadsfullmäktige fastställa arrendegrunderna för 
tilläggsbyggrätten.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 19.3.2018 (§ 165) reservera den planerade 
tomten 17 i kvarteret 22585 i 22 stadsdelen (Vallgård) för planering av 
studentbostäder med statligt stöd till 31.12.2019 för Kiinteistö Oy Raut-
alammintien Huippu (FO-nummer 2858847-5).

Utarrenderade tomter

Tomterna 22585/7 och 12 är i stadens ägo. Tomten 22585/7 är utarren-
derad genom ett långfristigt arrendeavtal nr 8453 till 31.12.2030 till Kiin-
teistö Oy Osakunta för byggande av studentbostäder och tomten 
22585/12 är utarrenderad genom ett långfristigt arrendeavtal nr 8674 till 
31.12.2030 till Kiinteistö Oy Rautalammintie 5 för byggande av student-
bostäder.

Beslut om avvikelse, detaljplane- och tomtuppgifter
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En detaljplaneändring för norra delen av Vallgård är aktuell och me-
ningen är att ett förslag till detaljplaneändring ska föreläggas stadsmil-
jönämnden i maj 2018. Planläggningen har utgått från att utveckla om-
rådet och effektivisera markanvändningen genom kompletteringsbyg-
gande. På tomterna 22585/7 och 12 har det planlagts tilläggsbyggrätt 
på ca 5 400 m² vy så att byggrätten bildar sin egen tomt nr 17. Stads-
planeringsnämnden har i sitt beslut 16.5.2017 (§ 252) beviljat projektet 
rätt till avvikelse som gör det möjligt att tillbygga på tomterna 22585/7 
och 12. Den planerade tomten 17 består i sin helhet av tomterna 
22585/7 och 12 vilka har reserverats för Kiinteistö Oy Osakunta re-
spektive Kiinteistö Oy Rautalammintie 5.

Förslag till arrendegrunder

Enligt förslaget bestäms arrendet för tilläggsbyggrätten på tomterna 
22585/7 och 12 (den nya planerade tomten 22585/17) enligt följande:

Årsarrendet för tomten (AKS) bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av pri-
set 34 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om produktion 
av studentbostäder med statligt räntestöd. Priset på tomten för bo-
stadsproduktion med statligt stöd har förhandlats fram med finansie-
rings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara). Ara anser att de före-
slagna priserna stämmer överens med anvisningarna och är godtagba-
ra.

I nuvärde motsvarar det föreslagna priset per kvadratmeter våningsyta 
658 euro (det nedsatta Ara-priset motsvarar ca 530 euro). Arrendets te-
oretiska effekt på boendekostnaderna i den angivna prisnivån blir ca 
2,63 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden (ca 2,1 euro/m² bostadsvå-
ningsyta i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen beaktad).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i 
den framtida detaljplaneändringen beaktas inte då arrendet bestäms.

Andra utrymmen som eventuellt byggs på bostadstomterna och som 
stämmer överens med huvuddispositionen i den framtida detaljpla-
neändringen beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

Av årsarrendet för bostadstomten tas 80 % ut så länge som statligt bo-
stadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller 
så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som 
beviljats för bostadsproduktionen.

Enligt stadsfullmäktiges beslut (1.10.1980, ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 
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% av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tom-
tanvändningen.

Arrendet har bestämts med beaktande av tomtens läge i den färdiga 
stadsstrukturen vid goda trafikförbindelser och god service. Dessutom 
har en enhetlig och konsekvent prissättning eftersträvats vid bestäm-
ning av arrendet. Arrendet har bestämts med beaktande av referens-
uppgifter om arrendegrunder fastställda för tomten 3 i det näraliggande 
kvarteret 22556 (stadsfullmäktige 29.8.2012, 231 §) och utvecklingen 
av markvärdet efter året 2012.

Som jämförelseuppgifter kan det i fråga om arrendegrunderna för tom-
ten konstateras att stadsfullmäktige 29.8.2012 (231 §) beslutade be-
myndiga fastighetsnämnden att utarrendera tomten (AK) 22556/3 som 
ingår i detaljplaneändringen nr 11936 i 22 stadsdelen (Vallgård) så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 30 euro per kvadratmeter bostadsvåningsy-
ta för hitasbostäder och/eller bostäder med stöd från Ara.

Till slut

Förslaget till arrendegrunder stämmer överens med stadsmiljönämn-
dens framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Liitekartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 256

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 
merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti (AKS) 17 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935).

Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

19.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 14

HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Rautalammintie 3-5

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus varaisi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 
2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekart-
taan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion tuke-
mien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona.

2

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen 
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien 
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunni-
tellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallin-
taan.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta ko-
konaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen 
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi va-
rauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki 
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa nii-
den ehtoja ja määräyksiä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaa-
jalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat 
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, va-
rauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan mu-
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utos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi 
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle ai-
heutuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin 
toteuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopi-
musten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asi-
aan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän 
toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

3

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja loh-
komista.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edi-
stämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana 
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syy-
stä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tu-
omitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) 
tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksen-
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saajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamisek-
si.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja 
määräyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaa-
vamääräyksiä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hank-
keiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin 
alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naa-
purikiinteistöjen kanssa.

5

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehokku-
utta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin pai-
navasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poik-
keusta.

6

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa 
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei 
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maana-
laisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa 
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja 
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa 
oleville tiloille tai rakenteille. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva tekni-
sen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai 
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa. 

7

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista su-
unnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasit-
teista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa 
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa. 
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Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupun-
kiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukoko-
naisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttä-
viksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin li-
itteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit -palvelun  7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- 
ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

9

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus oikeuttaa lautakunnan päättämään varausehtojen vähäi-
sistä muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupungino-
san (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti 
(AKS) 17 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelija-
asuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m², 
12/2017, ind. 1935)

Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi raken-
nettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei 
peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaa-
van muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen 
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
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2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea).

3

Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien vuo-
krausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
Miia Pasuri, Tiimipäällikkö (asuntotontit), puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 104
Detaljplaneändring för Dansens hus i Gräsviken (nr 12492)

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
20001 och gatu-, torg-, trafik- och parkområde i 20 stadsdelen (Västra 
hamnen, Gräsviken) enligt ritning nr 12492, daterad 12.12.2017 och 
ändrad 17.4.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12492 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 17.4.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12492 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 17.4.2018, päivitetty Kylk:n 17.4.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 17.4.2018 ja asukastilai-
suuden (5.4.2017) muistio

4 Liikennesuunnitelma nro 6785/17.4.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
HRT
HRM
Museiverket
NTM-centralen Förslagstext

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanelösningen gör det möjligt att placera den tilläggsbyggnad 
som planerats för Kabelfabriken i den närliggande Kabelparken. Målet 
är att en uppvisnings- och övningslokal för danskonst och kultur vid 
namn Dansens hus ska byggas i anslutning till Kabelfabriken. Målsätt-
ningen förutsätter förutom kompletteringsbyggande även att Kabelfabri-
kens innergård förses med tak och att serviceförbindelserna ändras.

Kabelfabrikens befintliga byggrätt på 42 140 m² vy höjs till 63 000 m² vy 
så att det nya tomtexploateringstalet blir e = 3,5.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen följer den gällande generalplanen 2002 med rättsverk-
ningar och bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål. I detaljpla-
nelösningen har även målen i den nya generalplanen för Helsingfors 
(stadsfullmäktige 26.10.2016) beaktats.

En detaljplan från år 1999 gäller för området.

Planeringsfaser och växelverkan

Markområdet är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utar-
betats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sö-
kanden.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 12.1–12.2.2018. 
Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget.

Anmärkningar

I anmärkningarna påpekades om boendetrivseln, parken och rekrea-
tionstjänsterna, Gräsvikens rekreationsområden, miljökonsekvenserna 
och trafiken, detaljplanebestämmelserna samt räddningsarrangemang-
en. 
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Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), räddningsnämnden 
och stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

I utlåtandena påpekades om nybyggnadens läge, byggnadshistorien, 
räddningsarrangemangen och näten för samhällsteknisk försörjning.

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och 
Museiverket meddelade att de inte har någonting att yttra eller påpeka. 

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen innebär kostnader på 2,5 mil-
joner euro för staden (4/2017, exkl. moms) på grund av byggarbetena 
på gatuområdena, Kabelplatsen och Kabelparken samt de kommunal-
tekniska byggarbetena.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i påpekandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detaljplan har det gjorts änd-
ringar för vilka det redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens näst 
sista kapitel.

Anmärkningarna har beaktats i planläggningen så att gränserna för 
kvarters- och parkområdena och nybyggnadens höjd har justerats. Det 
som ingår i utlåtandena har beaktats så att nybyggnadens byggnadsyta 
och tomt har utvidgats mot norr.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Till slut

I samband med detaljplanen har man gjort upp en trafikplan (ritning nr 
6785, bilaga 4) enligt vilken servicetrafiken som för närvarande styrts 
genom Kabelfabrikens innergård i fortsättningen hänvisas till de gatu-
områden som omger Kabelfabriken och till norra delen av den befintliga 
Kabelparken. Det totala antalet parkeringsplatser på gatuområdena 
och de allmänna parkeringsområdena minskas inom trafikplanerings-
området från nuvarande 159 till 103.



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 296 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
16.05.2018

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

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12492 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 17.4.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12492 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 17.4.2018, päivitetty Kylk:n 17.4.2018 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 17.4.2018 ja asukastilai-
suuden (5.4.2017) muistio

4 Liikennesuunnitelma nro 6785/17.4.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 17.4.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
HRT
HRM
Museiverket
NTM-centralen Förslagstext

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom
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Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Räddningsnämnden
Stadsmiljösektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 277

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20001 tontin 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoalueen 
asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun 
piirustuksen numero 12492 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.04.2018 § 196

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Hankenumero 4866_1, 4866_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.12.2017 päivätyn ja 17.4.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12492 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20001 
tonttia 5, katu-, tori-, liikenne- ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 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.

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.1.2018

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Helsingin asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tanssin talon asemakaavamuutoksen edotuksesta, liittyen Kaapeliteh-
taan alueen täydennys- ja muutosrakentamiseen. Kohteesta on laadittu 
korkeatasoinen rakennushistoriaselvitys (Vilhelm Helander, Juha Lei-
viskä arkkitehdit SAFA, 2017). Kaupunginmuseo on tutustunut suunni-
telma-aineistoon ja katselmoinut paikalla. Museo tarkastelee hanketta 
perustehtävänsä mukaisesti rakennusperinnön vaalimisen näkökulmas-
ta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kaapelitehdas

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaapelitehdas sijoittuu Salmisaaren satama- ja teollisuusalueelle. Teol-
lisuusalueen rakentumisen lähtökohdat olivat 1910-luvulla laaditut en-
simmäiset Helsingin yleiskaavasuunnitelmat, joissa luonnontilainen 
ranta-alue osoitettiin sataman ja teollisuuden käyttöön. Salmisaari siirtyi 
kaupungin omistukseen vuonna 1917 ja alueen ensimmäinen asema-
kaava vahvistettiin vuonna 1925. Asemakaavan mukaisia laajoja maan-
täyttöjä saaren ympäristössä ja kaupungin välisessä salmessa ryhdytti-
in toteuttamaan, ja teollisuusalueen ensimmäinen uusi kiinteistö Tall-
bergin talo valmistui vuonna 1938.

Suomen Kaapelitehtaan toiminta käynnistyi vuonna 1912. Yhtiön en-
simmäinen toimitalo rakennettiin Telakkakadun varrelle vuosien 1919-
38 välillä. Rakennuksen suunnitteli tunnettu teollisuusrakennusten su-
unnittelija arkkitehti W. G. Palmqvist. Kasvanut kaapelituotanto edellytti 
yhä laajempia tiloja sekä esteetöntä satamayhteyttä, mistä johtuen tuo-
tannon siirtämistä ja uutta tehdasrakennusta ryhdyttiin suunnittelemaan 
kaupungin vuokraamalle tontille Salmisaaressa. Myös uuden kaapeli-
tehtaan arkkitehti oli luonnollisesti Palmqvist.

Palmqvistin laatima kahden korttelin laajuinen kokonaissuunnitelma 
Salmisaaren Kaapelitehtaaksi on päivätty vuonna 1941, suunnittelu oli 
alkanut jo vuonna 1939. Suunnitelmassa L-muotoiselle tontille sijoittui 
suurikokoinen teollisuusrakennus, jonka massa seurasi tontin rajoja. 
Suurkortteliksi hahmotellun rakennuksen sisäosiin sijoittui pannuhuo-
neen käsittänyt piharakennus korkeine piippuineen. Nykyinen Kaapeli-
tehdas valmistui kolmessa vaiheessa vuosina 1940-43, 1948 ja 1954 
(ensimmäisessä rakennusvaiheessa oli kaksi jaksoa). Ensimmäinen ra-
kennusvaihe käsitti U-muotoisen läntisen perusmassan sekä pannuhu-
oneen, toinen rakennusvaihe käsitti pohjoisen siipirakennuksen ja kol-
mas Merikaapelihallin laajennuksen itään. Laaja kokonaisuus ei kuiten-
kaan saavuttanut yleissuunnitelman mukaista lopullista muotoa. Koko-
naissuunnitelmaan kuulunutta läntistä ja pohjoisen sakaran päättävää 
siipirakennusta ei toteutettu.

Kaapelitehtaan massoittelu seuraa tuolloin kaupungin rakennusjärje-
styksen kuvaamaa rakennustapaa; rakennuskorkeus on kadun varrella 
23 m., rakennukseen sijoittuu viisi kerrosta. Julkisivun keskikorostus 
meren suuntaan kohoaa seitsemänkerroksiseksi, mitä varten asema-
kaavaan tehtiin muutos. Kahitiilestä muuratut julkisivut ovat eleettömiä, 
ikkunajäsentelyssä on vertikaali korostus. Rakennuksen jykevä runko 
on valettu betonista, rakennesuunnittelijana toimi J. Chr. Fabritius. 
Tammasaarenlaiturin puoleinen julkisivu on rakennuksen pääjulkisivu, 
jossa on erityinen rantalinjaa seuraava porrastettu muoto. Julkisivun 
ikkuna-aukot on sidottu yhteen vertikaaleilla punatiilinauhoilla. Punatiil-
tä on käytetty myös muualla rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja 
räystäällä. Kaapelitehdas sisältää pohjakerroksessa avoimia konehalle-
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ja, ylemmissä kerroksissa laboratorio-, tuotanto-, sosiaali- ja toimitiloja, 
joille kaikille julkisivut muodostavat arkkitehtonisesti eleettömän kuoren. 

Nokian Kaapelitehdas on tärkeä osa suomalaista teollisuushistoriaa. 
Toiminnan juuret ovat Nokian puunjalostusyrityksessä, joka perustettiin 
vuonna 1865. Suomen Kaapelitehdas Oy perustettiin Nokian ja Suo-
men Punomotehdas Oy:n fuusioiduttua vuonna 1917. Suomen Gummi-
tehdas Oy osti Kaapelitehtaan osake-enemmistön vuonna 1922. Kaa-
pelitehtaasta muodostui tärkein kaapeleita Suomessa tuottanut laitos, 
ja sen rooli maailmansodan jälkeen sotakorvausteollisuudessa ja 
idänkaupassa muistetaan. Kaapelitehtaan yhteyteen perustettiin 
elektroniikkaosasto vuonna 1960, jonka toiminta alkoi myös Kaapeliteh-
taan tiloissa. Tehtaan seitsemännen kerroksen vanhaan painisaliin sijo-
itettiin tuolloin maamme ensimmäinen Elliott-transistoritietokone. Vuon-
na 1967 Kaapelitehdas ja Kumitehdas fuusioitiin metsäteollisuutta har-
joittavan Nokia osakeyhtiöön ja vahvistettiin jo 20-luvulla toteutettu yh-
distyminen. Nokian Kaapeli, Kumitehdas ja Puunjalostus muodostuivat 
tällöin konsernin itsenäisiksi teollisuusryhmiksi, samoin kuin Kaapeli-
tehtaasta erotettu Nokia Elektroniikka. Nokian Kaapelin toiminta Kaa-
pelitehtaassa jatkui vuoteen 1990, jolloin tontin vuokrasopimus päättyi 
ja alkuperäinen toiminta siirtyi pois rakennuksesta.

Kaapelitehtaan kokonaisuus edustaa korkeatasoista ja varmaotteista 
teollisuusarkkitehtuuria. Kohteella on merkittävää teollisuushistoriallista 
arvoa, ja nykyisin arvoa myös vakiintuneena kulttuurikeskuksena. Kaa-
pelitehdas omaa kaupunkikuvallisesti merkittävän aseman. Rakennus 
yhdessä pengerretyn laiturialueen kanssa luo Helsingille ominaista 
eheää merellistä rakennusrantarintamaa, mikä on arvokas säilytettävä 
ominaisuus.

Kaapelitehdas kulttuurikeskuksena

Vapautunutta Kaapelitehtaan tonttia ryhdyttiin kehittämään 1980-luvun 
lopulla osana Ruoholahden kaupunginosan kaavoitusta, ja sen säilymi-
nen olikin epävarmaa. Tyhjentynyttä rakennusta vuokrattiin lyhyin vuo-
krasopimuksin ylläpidon kattamiseksi 1980-luvun lopulla, jolloin raken-
nuksesta arvaamatta muodostui vireä kulttuurikeskus. Talon vuokralai-
set perustivat Pro kaapeli –yhdistyksen, joka laati vaihtoehtoisia suun-
nitelmia Kaapelitehtaan säilyttämisestä kulttuurikäytössä. Innostunut il-
mapiiri ja uuttera vaikuttaminen johti lopulta yhdistyksen kannalta suo-
tuisaan lopputulokseen. Asemakaavassa v. 1991 koko rakennus suo-
jeltiin ja osoitettiin tuotantopainotteisen kulttuurityön ja sitä tukevan lii-
ketoiminnan käyttöön. Kiinteistölle laadittiin käyttösuunnitelma, muutok-
sia ja kunnostuksia suunniteltiin yksittäin ja vähitellen. Vuodesta 2007 
alkaen rakennusluvan vaatineista suunnitelmista on vastannut Arkki-
tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, joka on ollut suunnittelemassa raken-
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nusta kulttuurikeskustoiminnan alusta alkaen. Kaapelitehdasta on hal-
linnoinut vuodesta 1992 alkaen Helsingin kaupungin omistama Kiintei-
stö Oy Kaapelitalo, joka peruskorjaa ja vuokraa kiinteistöä taiteen, kult-
tuurin ja käsityön tarpeisiin. Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksella on suu-
ri ja näkyvä paikallinen merkitys ja se on myös kansainvälisesti tunnet-
tu.

Kaapelitehdas on muuntunut kulttuurikäyttöön suhteellisen kevyin toi-
menpitein. Rakennuksen teollinen olemus on hyvin säilynyt ja myöhem-
mät muutokset on toteutettu suurelta osin alkuperäistä karheutta ylläpi-
täen. Tilarakenteen muutoksia on pääosin toteutettu rakennuksen ar-
voa ymmärtäen ja kunnioittaen. Eleetön teollisuusarkkitehtuuri on tar-
jonnut mahdollisuuden poikkeuksellisella tavalla uutta luovalle ja yk-
silölliselle haltuunotolle, mikä on luonut rakennukselle täysin oman hen-
kensä. Muutossuunnittelussa teollisen rakennuksen periaatteiden sau-
maton jatkaminen ja paikan hengen tavoittaminen tekevät hankkeesta 
rakennushistoriallisesti huomattavan vaativan suunnittelutehtävän.

Asemakaavamuutos

Kaapelitehdas on nykyisessä asemakaavassa v. 1999 suojeltu raken-
nussuojelumerkinnällä sr-2: Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla si-
jaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Raken-
nusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa eikä siinä saa 
suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka tärvelevät katu-
julkisivujen tyyliä. Kaapelitehdas kuuluu Museoviraston listaukseen Val-
takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 
2009, osana kohdetta Salmisaaren teollisuusalue. 

Uudessa asemakaavaehdotuksessa on Kaapelitehtaan kaupunkiku-
vallisen aseman lisäksi merkinnällä sr-2 suojeltu kohteen suuret kone-
hallit, mitä kaupunginmuseo on pitänyt hyvänä ratkaisuna. Suojelumer-
kinnän piiriin on liitetty Merikaapelihalli, Korkeajännitehalli, Pannuhalli 
ja sen alakerta sekä Turbiinisali, joiden tilallinen hahmo on säilytettävä. 
Rakennuksen identiteetin ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä sisäpi-
ha teollisesta käytöstä kertovine yksityiskohtineen on huomioitu kaavan 
suojelumerkinnässä. 

Asemakaavaehdotuksessa Tanssin talon uudisrakennus liittyy Kaapeli-
tehtaan Pannuhallin jatkoksi, joka samalla liitetään uuden tanssiteatte-
rin toiminnalliseen kokonaisuuteen. On tärkeää, että muutoksessa Pan-
nuhallin tilallinen muoto säilyy eheänä teollisine yksityiskohtineen, ra-
kennuksen ominaisluonteen mukaisesti. Tanssin talon uudisrakennuk-
sen massa kohoaa Kaapelitehdasta korkeammaksi, liittyen siihen kui-
tenkin Pannuhallin räystäskorkeutta vastaavalla matalammalla nivelo-
salla. Uudisrakennuksen massa työntyy Kaapelitehtaan pihan näkymä-
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akseliin, mitä tulee kuitenkin mahdollisimman paljon säilyttää avoime-
na, Kaapelitehtaan merkittävimpänä sisäänkäyntinä ja saapumissuun-
nan näkymäakselina. Kaavaehdotuksessa esitetty pihan avaus on hy-
vin niukka, ja tilannetta tulisi parantaa. Kaapelitehtaan keskipihan katta-
minen kaavaehdotuksen mukaisesti vaikuttaa tilan olemukseen ja sen 
julkisuuteen; tilanteessa rakennuksen alkuperäisen identiteetin ylläpitä-
minen on tavoitteellista. Suunnitteluratkaisuilla tulee tukea tilan avointa 
ja julkista luonnetta jatkossakin. Rakenteiden, yksityiskohtien ja materi-
aalien eleettömyys ja alkuperäisyys on tärkeää. Pihan kattamisella lasi-
rakentein on vaikutusta Kaapelitehtaan julkisivujen säilyneisiin arvokka-
isiin rakennusosiin kuten ikkunoihin ja sisäänkäynteihin. Osastoivien ra-
kenteiden suunnittelu tulee tehdä säilyttävien periaatteiden mukaisesti. 

Kaupunginmuseo seuraa jatkosuunnittelua. Kaupunginmuseolla ei ole 
muuta lausuttavaa hankkeesta.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 14

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Tanssin talon 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12492:

Kulttuurikeskus Kaapelitehtaasta ja sen yhteyteen rakennettavasta 
Tanssin talosta tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hy-
väksytetään pelastusviranomaisella. Lisärakentamiseen liittyy useita 
paloteknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita, esimerkiksi lisära-
kennuksen ja Kaapelitehtaan valokatettava sisäpiha uusine ravintoloi-
neen tulee vaikuttamaan Kaapelitehtaan poistumisjärjestelyihin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.11.2017 § 51

HEL 2017-000285 T 10 03 03
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Hankenumero 4866_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12492 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12492
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 39/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.10.2017
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.5.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tanssin talon asemakaavanmuutoksen oas-suunnitelmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti raken-
nusperinnön säilyttämisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua hank-
keesta seuraavaa.
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Suomen Kaapelitehdas Oy vuokrasi tontin merenrannalta saadakseen 
puhelinmerikaapelille suoran lastausmahdollisuuden merikaapelihallista 
laivaan. 1939-1943 rakennettiin ensimmäinen U:n muotoinen osa, 
1947-1948 Tallberginkadun suuntainen siipi ja 1952-1954 eteläsiiven 
itäpäätä jatkettiin. Suunnittelijana toiminut arkkitehti W. G. Palmqvist oli 
monen muunkin maamme teollisuuslaitoksen ja yhdyskunnan luottosu-
unnittelija. Kaapelitehdas saavutti kaapelituotannossa monopoliase-
man, 1960 tienoilla aloitetuista tehtaan uusista toimialoista elektroniikka 
kasvoi nopeasti ja loi pohjaa kotimaisen elektroniikka- ja tietokoneteolli-
suuden kehitykselle. 1967 yritysfuusioiden jälkeen Kaapelitehdas oli 
osa Oy Nokia Ab:tä. Nokia päätti 1985 lopettaa toiminnan Salmisaares-
sa vuoteen 1990 mennessä. Vuokratontilla sijainnut rakennus siirtyi 
kaupungin hallintaan ja tiloja ryhdyttiin vaiheittain vuokraamaan taitei-
lijoille ja pienyrityksille. Kaapelitehdas siirtyi Kiinteistö Oy Kaapelin 
omistukseen 1992. Yhtiön osakkeet omistaa Helsingin kaupunki.

Kaapelitehdas kulttuurikeskuksena syntyi paljolti Pro Kaapeli –liikkeen 
aktiivisen toiminnan ansioista. Kaapelitehtaalle on asettunut taitelijoita 
ja liiketoimintaa, joille rakennuksen karheat, joustavat teollisuustilat mu-
odostavat elimellisen toiminnan lähtökohdan. Kaapelitalosta on muod-
ostunut ikoninen helsinkiläinen kulttuurikeskus, joka kerää vierailijoita 
läheltä ja kaukaa monipuolisen toimintansa ja tarjontansa avulla.

Kaapelitehdas muodostaa merkkirakennuksen Helsingin Salmisaaren 
satama- ja teollisuusmaisemassa. Rakennus on asemakaavassa v. 
1999 varustettu rakennussuojelumerkinnällä sr-2, joka kohdistuu raken-
nuksen kaupunkikuvalliseen asemaan: Suojeltava rakennus. Rakennu-
sala, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas raken-
nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa 
eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä jotka 
tärvelevät katujulkisivujen tyyliä. Kaapelitehdas kuuluu Museoviraston 
kokoamaan Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen listaukseen RKY 2009, osana kohdetta Salmisaaren teollisu-
usalue. Kaapelitehdas omaa korkean teollisuushistoriallisen arvon. 

Tanssin talon sijoittamista suunnitellaan Kaapelitehtaan laajennuksek-
si. Uudisrakennusosa on suunniteltu tehtaan pohjoissiiven jatkeeksi 
osin puistoon ja osin Kaapelitehtaan sisäpihalle sijoittuvaksi. Kokonai-
suuden näkökulmasta uudisrakennuksen tulee saada erottuva, mutta 
samalla luontevasti kokonaisuuteen kytkeytyvä muoto. Uudisosan esi-
tetty noin 24 metrin korkeus on huomattavasti Kaapelitehdasta kor-
keampi, joka uhkaa Kaapelitehtaan kaupunkikuvallisesti hallitsevaa ho-
risontaalista asemaa. Kokonaisuudessa ensisijaista on vanhan Kaape-
litehtaan teollisuusrakennuksen monumentaalinen ilme, jonka tulee sä-
ilyä kaupunkikuvallisesti hallitsevana. Tanssin talon uusi sijainti ei saa 
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peittää Kaapelitehtaan sisäpihan tilaa ja näkymää, joka on karaktääri-
nen kohteelle sen tärkeänä sisääntulonäkymänä. 

Esitetty muutos sisäpihan kattamiseksi aiheuttaa heijastusvaikutuksia 
suojeluarvoiltaan korkeaan Kaapelitehtaan rakennukseen. Teollisuushi-
storiallisesta käytöstä kertovat yksityiskohdat ja laitteistot tulee muutok-
sessa huomioida ja säilyttää. Sisäpihan valaistusolosuhteet tulevat kat-
taessa muuttumaan. Sisäpihalle avautuvilta ikkunarakenteilta tullaan 
edellyttämään palo-osastointia, joka on uhka ikkunoiden säilymiselle. 
Näiden tekijöiden ratkaiseminen säilyttävien periaatteiden mukaisesti 
on edellytys ratkaisun toteutukselle.

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee päivittää Kaapelitehtaan suojelu-
kaavan määräyksiä. Rakennuksen julkisivut kadun ja pihan puolelta tu-
lee suojella, samoin kuin teollisuushistoriallisesti arvokkaat sisätilat. 
Tällaisia sisätiloja on mm. Merikaapelihalli, jonka käytössä säilyminen 
alkuperäisessä muodossaan tulee varmentaa. 

Tanssin talon asemakaavan valmistelussa tulee varmistaa Kaapeliteh-
taan rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen, sekä raken-
nuksen toimivuuden säilyminen elävänä ja sykkivänä kulttuuri-
keskuksena.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288-00/17 ja asemakaavan muu-
toksesta, joka mahdollistaa Tanssin talon rakentamisen. Määräaika on 
21.4.2017 mennessä.

Ruoholahden täydennysrakentamiseksi on käynnissä useita kaava-
hankkeita. Hankkeiden yhteisvaikutuksia alueen viheralueisiin ja niiden 
asukkaille tarjoamiin palveluihin tulee tarkastella kokonaisuutena. Pu-
istoja, leikki- ja liikuntapaikkapalveluita kavennetaan. Kampinmalmin ja 
Töölön aluesuunnitelman asukaspalautteessa leikkipalveluita pidettiin 
riittämättöminä käyttäjämääriin nähden.
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Uusi rakennus on kaavaluonnoksessa sijoitettu olevaan kaupunkira-
kenteeseen Kaapelitehtaan yhteyteen, mikä voi heikentää alueen toi-
mivuutta. Tanssin talo sijaitsee keskellä nykyistä puistoa. Rakennusta 
ympäröivien viheralueiden luonne muuttuu edusaukioiksi. Tanssin talon 
huoltoliikenne ja lastauspiha sijoittuvat puistoon ja asuintalon läheisyy-
teen. Uusi rakennusmassa muuttaa Kaapelitehtaan rakennuksen 
sisäpihan ja katutilan visuaalista yhteyttä.

Hankkeen kustannusvaikutuksista yleisiin alueisiin on tehtävä kattava 
vaikutusten arviointi hankeohjelmineen. Erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota puiston kustannuksiin.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kii-
skinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

HKL-liikelaitoksen lausunto Kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien kan-
nanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1288–00/17. 

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo.

Kyseisen alueen vieressä kulkee raitiotie, jonka aiheuttamat mahdolli-
set melu- ja tärinähaitat tulee ottaa huomioon suunnittelun yhteydessä. 
Muutostyöt eivät saa aiheuttaa häiriöitä raitioliikenteelle.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratainsinööri, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 18.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Tanssin taloa koskeva hankesuunnitelma – uudisrakentaminen ja pe-
ruskorjaus Helsingin Kaapelitehtaan yhteyteen (21.12.2016b) on sekä 



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 307 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
16.05.2018

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

valtuustostrategian että kaupungin kulttuuristrategian mukainen koko-
naisuus. 

Toteutuessaan hanke parantaa valtuustostrategian linjausten mukai-
sesti tanssitaiteen näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä maan pääkau-
pungissa laajassa yhteistyössä tanssin toimijoiden kanssa. Tanssin 
merkitys on kasvanut ilmiönä ja taiteen alana. Harjoitus-, tuotanto ja 
esitystilojen osalta tanssitaiteilijoiden työskentelyolosuhteet ovat merkit-
tävästi jäljessä muiden taiteenlajien tilanteesta. Hankesuunnitelman 
mukainen Tanssin talo –hanke on suunnitelman mukaan toteutumassa 
laajana valtion, kaupungin ja alan keskeisten toimijoiden yhteistyönä. 
Panostus tanssiin lisää myös Helsingin kansainvälistä kiinnostavuutta 
ja on syytä odottaa, että tämä näkyy myös taiteenalan kansallisena ja 
kansainvälisenä aseman vahvistumisena.

Hankkeen etenemisen kannalta on ollut olennaista Jane ja Aatos Erkon 
säätiön erillisrahoitus sekä valtion ja kaupungin linjaukset vuosilta 2014 
ja 2015 osallistua hankkeen rahoitukseen.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että tanssin talon liiketoimintamallia ja 
henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan edelleen. Tarkoituksena on, että 
talo toimii verkostomaisesti vierailuteatterimalliin perustuen ilman omaa 
taiteellista henkilökuntaa. Kulttuurikeskus toteaa, että ilman taiteen ja 
kulttuurin avustusmäärärahojen lisäämistä on haasteellista kasvattaa 
suoraan esimerkiksi tanssin talossa toimiville tanssiryhmille suunnattuja 
avustuksia sellaisessa tahdissa, mitä uusi toimintamalli saattaisi edel-
lyttää.

Kulttuurikeskus katsoo, että tanssin talon toteuttaminen on tärkeä kult-
tuuriteko ja se tulisi toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2017-000285 T 10 03 03

Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos, Tanssin talo

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Vanhoja porakonekai-
rauksia suunnittelualueelta löytyy noin 20 m välein. Kallionpinta on ha-
vaittu noin 0,6…4,7 m syvyydellä maanpinnasta. Osittain rakennuspai-
kan alapuolelle sijoittuvat Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilivarastot ja 
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hiilenkuljetustunnelit, jotka on huomioitava jatkosuunnittelussa. Lupa 
kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä Heleniltä ja louhintasuun-
nitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 105
Detaljplaneändring för Brändö köpcentrum (nr 12452, Svinhufvuds-
vägen 1)

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 
24048 och gatu- och parkområde i 42 stadsdelen (Brändö) enligt ritning 
nr 12452, daterad 25.4.2017 och ändrad 3.10.2017, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det i fortsättningen i samband med alla 
betydande bostadsplaner ägnas särskild uppmärksamhet åt 
att det ska finnas tillräckligt med skol- och daghemslokaler i 
området. (Petra Malin)

Behandling

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Vesa Korkkula fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det i fortsättningen i samband med alla 
betydande bostadsplaner ägnas särskild uppmärksamhet åt 
att det ska finnas tillräckligt med skol- och daghemslokaler i 
området.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det i fortsättningen i samband med alla betydande 
bostadsplaner ägnas särskild uppmärksamhet åt att det ska finnas till-
räckligt med skol- och daghemslokaler i området.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 73
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, 
Jape Lovén, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Pekka 
Puska, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pauliina Saares, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-
Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mau-
ri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Blanka: 9
Juha Hakola, Joel Harkimo, Otto Meri, Seija Muurinen, Mika Raatikai-
nen, Risto Rautava, Wille Rydman, Sampo Terho, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställ-
ningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, muutet-
tu 3.10.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12452 selostus, päivätty 25.4.2017, täy-
dennetty 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 
verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
HRT
HRM
Sökanden
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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Förslaget till detaljplaneändring gäller tomten på Svinhufvudsvägen 1. 
Målet för detaljplaneändringen är att göra det möjligt att riva Brändö 
köpcentrum och ersätta detta med affärslokaler i gatunivå och tre fler-
våningshus i 5–7 våningar ovanpå dessa.

Målet är att stärka och bevara stadsdelens viktigaste kommersiella ser-
vice och samtidigt bygga bostäder vid utmärkta trafikförbindelser i met-
rostationens omedelbara närhet. Nybyggandet ska anpassas efter 
Brändö stadsbild. Detaljplanen förtätar stadsdelens centrum och ökar 
efterfrågan på de tjänster som bevaras i kvarteret.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 7 100 m² och antalet invånare 
ökar med ca 170. Våningsytan för affärslokaler är 1 030 m². Förverkli-
gandet av detaljplanen har en särskild inverkan på att det enligt be-
dömningarna kulturhistoriskt värdefulla köpcentret rivs och nya affärslo-
kaler och bostadshus byggs på dess ställe. Ytan för affärslokaler mins-
kar men nya bostäder byggs på affärslokalernas plats. Vid korsningen 
av Kyösti Kallios väg anläggs en offentlig öppen vistelseplats.

Föredragandens motiveringar
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Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar samt bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål. Detaljplanelösningen följer må-
len i den nya generalplanen för Helsingfors (stadsfullmäktige 
26.10.2016).

Det nuvarande Brändö köpcentrum består av paviljongliknande af-
färslokaler i 1–2 våningar som är grupperade kring en innergård. Cirka 
70 % av affärslokalerna var i bruk innan R-kiosken slutade sin verk-
samhet i januari 2017. Köpcentrets ägare Kulosaaren Ostoskeskus Oy 
har meddelat att underhållet av lokalerna blir för dyrt i förhållande till in-
täkterna från lokalerna. I Helsingfors stadsmuseums inventering har 
Brändö köpcentrum klassificerats i den kulturhistoriskt och arkitekto-
niskt mest värdefulla kategorin 1.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1959–1961. I detaljpla-
nerna har området anvisats som kvartersområde för affärsbyggnader 
och som park- och gatuområde. På tomten för affärsbyggnader är max-
imiantalet våningar 2 och tomtexploateringstalet e = 0,5.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

I juni 2016 presenterades detaljplanens princip för stadsplanerings-
nämnden. Då var det meningen att en del av köpcentret skulle byggas 
om och skyddas och en del skulle rivas och ersättas med flervånings-
hus. Nämnden återremitterade ärendet för ny beredning utgående från 
att hela köpcentret får rivas och byggnadsmassan ska planeras något 
lägre än de då planerade alternativen för området. Samtidigt skulle 
man utreda möjligheterna att utnyttja området bredvid tomten i närhe-
ten av skyddsrummet för byggande. Planen har ändrats i enlighet med 
beslutet och en detaljplaneändring för området bredvid tomten blev ak-
tuell i februari 2017 för att kunna bygga ett bostadshus där.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 19.5–19.6.2017. 
Två anmärkningar gjordes mot förslaget.

Anmärkningar

Påpekandena i anmärkningarna gällde konsekvenserna av detaljpla-
nen för närmiljön, höjden på nybyggandet, tolkningen av den nya gene-
ralplanen och planeringsmaterialets riktighet.
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Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), stadsmuse-
et, fostrans- och utbildningssektorn, tjänsten tomter och utveckling av 
markegendomen och före detta barnomsorgsverket gav utlåtanden om 
detaljplaneförslaget.

HRM konstaterade att de allmänna vattenledningar och avlopp som be-
tjänar området har byggts färdigt och att förslaget inte kräver att led-
ningar flyttas.

Stadsmuseet redogjorde i sitt utlåtande för köpcentrets kulturhistoriska, 
arkitektoniska och stadsbildsmässiga värden som kommer slutgiltigt att 
förloras om byggnaden rivs.

Fostrans- och utbildningssektorn lyfte i sitt utlåtande fram angöringstra-
fiken till skolan och daghemmet och barnens säkerhet. Elev- och dag-
hemsplatsernas tillräcklighet togs upp i utlåtandet. Barnomsorgsverket 
uttalade sig också om tillräckligheten av lokaler för småbarnspedago-
gik.

I utlåtandet från tjänsten tomter och utveckling av markegendomen 
konstaterades det att detaljplaneändringen innebär betydande fördelar 
för den privata markägaren i enlighet med stadsstyrelsens markpolitis-
ka beslut 9.6.2014 (685 §) och att det därför är nödvändigt att ingå ett 
markanvändningsavtal med markägaren innan detaljplaneändringen 
godkänns.

Helen Ab, Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT), tjänsten stadsrums- och landskapsplanering, räddningsnämn-
den, före detta byggnadstillsynsverket, miljöskyddsenheten och trafikaf-
färsverket (HST) meddelade att de inte har någonting att påpeka eller 
yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Kostnader

Det uppstår kostnader på ca 300 000 euro exkl. moms för staden på 
grund av ändringarna i trafikarrangemangen på Kyösti Kallios väg och 
Svinhufvudsvägen (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring
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Det som ingår i utlåtandena och anmärkningarna har beaktats i ända-
målsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detalj-
plan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs närmare i detaljpla-
nebeskrivningens näst sista kapitel (bilaga 2).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Till slut

I samband med detaljplanen utarbetades en trafikplan (ritning nr 6754, 
bilaga 4) enligt vilken bilplatserna framför köpcentret ändras till 
längsparkering, en bilplats anläggs för skolans angöringstrafik och 
övergångsställena höjs.

Markanvändningsavtalet undertecknades 28.3.2018.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, muutet-
tu 3.10.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12452 selostus, päivätty 25.4.2017, täy-
dennetty 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 
verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

4 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.1.2017
4 Maankäyttösopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
HRT
HRM
Sökanden
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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Fostrans- och utbildningsnämnden
Stadsmuseet
Trafikaffärsverket
Räddningsnämnden
Stadsmiljösektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 276

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
24048 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12452 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 129

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Hankenumero 0785_18, 0924_16

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12452 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 24048 tonttia 1 sekä 
katu- ja puistoaluetta. 

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

03.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Laura Hietakorpi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 7

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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HEL 2015-008157 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kulosaaren (42.ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12452, Kulosaaren ostoskeskus:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 11

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Hankenumero 0785_18

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12452 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12452
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 55/2016
Pohjakartta valmistunut: 10.1.2017
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 
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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

Kaupunginmuseo 5.6.2017

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta. Kau-
punginmuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Vuonna 2016 kaupunkisuunnittelulautakunta palautti uudelleen valmis-
teltavaksi sellaisen vaihtoehdon, jossa osa ostoskeskuksesta olisi suo-
jeltu ja osa purettu ja tilalle rakennettu asuinkerrostaloja. Asemakaava 
tuli valmistella niin, että ostoskeskuksen voi purkaa ja uudisrakennuk-
set suunnitellaan alueella hieman tuolloin suunniteltuja vaihtoehtoja 
matalampana. 

Asemakaavan muutoksessa muodostuu liiketilaa ja uusia asuntoja lä-
helle metroasemaa. Kaavan toteuttaminen tiivistää kaupunginosan toi-
minnallista keskusta ja lisää korttelissa säilyvien palvelujen kysyntää. 
Uutta asuntokerrosalaa on 7100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
170. Kaavassa on liiketilaa jatkossa 1030 k-m².

Selostuksessa todetaan, miten kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa 
erityisesti siten, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioitu 
ostoskeskus häviää ja sen tilalle rakennetaan uusia liiketiloja sekä 
nykytilannetta selvästi korkeampia rakennuksia. Liiketilojen määrä vä-
henee ja uusia asuntoja tulee tilalle. Kyösti Kallion tien risteykseen tu-
lee julkinen oleskeluaukio.  

Ostoskeskuksen omistaja Kulosaaren Ostoskeskus Oy on ilmoittanut, 
että tilojen ylläpito on liian kallista suhteessa niistä saatavaan tuottoon. 
Kuntokartoituksen (2014) mukaan rakennuksessa on paljon heikkokun-
toisia ja vaurioituneita rakennusosia ja huomattava osa rakenteista ja 
rakennusosista on alkuperäisiä. 
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Asemakaavan muutoksessa muodostuu asuin- ja liikerakennusten kort-
teli, joka koostuu yksikerroksisesta jalustaosasta ja kolmesta sen pääl-
tä nousevasta asuinkerrostalosta. Jalustaosaan, katutasokerrokseen 
tulee näyteikkunallista liiketilaa, jonka pääasialliset sisäänkäynnit ovat 
Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien risteyksen aukiolla. Yksi liiketila 
on idempänä Kyösti Kallion tien varrella asuinrakennuksen 1. kerrok-
sessa. Rakentaminen edellyttää nykyisen ostoskeskuksen purkamista. 
Kortteliin on mahdollista rakentaa kolme uutta kerrostaloa, jotka ovat vi-
isi-, kuusi- ja seitsemänkerroksisia. Uusi rakentaminen tulee sopeuttaa 
Kulosaaren kaupunkikuvaan. Uusien asuinkerrostalojen julkisivujen tu-
lee olla pääosin paikalla tiilimuurattuja, lasia ja/tai tiilipinnalle rapattuja.

Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue 
sijaitsee kantakaupungiksi C2 merkityn ja asuntovaltaiseksi alueeksi A3 
merkityn alueen rajalla. Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen. Kulosaaren hu-
vilakaupunki kuuluu Museoviraston RKY 2009 -kohdeluetteloon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kulosaaren keskustan merkittävän 
kaupunkikuvallisen muutoksen alueen tiivistyessä ja korkeiden ker-
rostalojen rakentuessa.

Kaupunginmuseo on tehnyt inventoinnin ostoskeskuksista ja arvottanut 
ne tavoitteena säilyttää kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaimmat (Ostari. Lähiön sydän. Helsingin kaupunginmuseo 
2004). Kulosaaren ostoskeskus on arvotettu korkeimpaan 1-luokkaan: 
Arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä ja 
ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia. 

Nyt esillä olevan asemakaavan muutos edellyttää Kulosaaren 
ostoskeskuksen purkamista ja sen korvaamista katutason liiketiloilla 
sekä niiden päälle sijoittuvilla asuinkerrostaloilla. Kokonaan purkava 
vaihtoehto ei ole kaupunginmuseon suojelutavoitteiden mukainen, ko-
ska se merkitsisi merkittäviä rakennetun ympäristön arvojen menettä-
mistä. 

Kulosaaren ostoskeskuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja 
kaupunkikuvalliset arvot on todennettu. Edellä mainitut arvot hävitetään 
lopullisesti, mikäli rakennus puretaan. Näin ollen kaupunginmuseo ei 
puolla asemakaavan muutosehdotusta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 4.11.2015

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

sari.saresto(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 203

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0785_18, karttaruutu 674500-675500

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 25.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12452 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42408 tonttia 1 sekä katu- ja puis-
toaluetta.

 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

 merkitä tiedoksi laadittu korttelikortti, joka on kaavaselostuksen liit-
teenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

21.06.2016 Palautettiin

http://www.hel.fi/ksv
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14.06.2016 Pöydälle

07.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.11.2016

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kulosaaren ostoskeskuksen korttelin 42048 tontti 1 on kallioista kitka-
maa-aluetta. Tontti on kauttaaltaan rakennettua aluetta, jonka pinnalla 
on vaihtelevan paksuinen kerros täyttöä ja vanhan ostoskeskuksen pi-
han rakennekerrokset. Tontin maanpinta vaihtelee tasovälillä noin 
+ 18,6...+ 22,0.

Korttelin alueelta ei ole käytettävissä vanhoja pohjatutkimuksia. Kortte-
lin lähialueella tehtyjen pohjatutkimusten, avokalliohavaintojen ja van-
han ostoskeskuksen rakennussuunnitelmien perusteella, alueelle sijo-
ittuvat uudet 5-7 kerroksiset asuin- ja toimistorakennukset voidaan pe-
rustaa pääosin maan tai kallionvaraisesti. Kalliopinta on lähellä maan-
pintaa erityisesti korttelin pohjois- ja itäosissa. Tontin pohjois- ja itäosi-
en rakentaminen edellyttää todennäköisesti louhintaa. Kellarirakentami-
nen edellyttää louhintaa.

Tontin aikaisemman rakentamisen yhteydessä pohjavedenpinta on ha-
vaittu korkeustasolla + 17,0.

Tontin koillispuolella on kallioväestönsuoja, johon liittyvä pystykuilu ra-
kenteineen sijaitsee noin 3 m etäisyydellä korttelin pohjoisrajasta. Li-
säksi väestönsuojan ajotunnelin suuaukko sijaitsee noin 8 m etäisyy-
dellä tontin itärajasta. Kallioväestönsuoja tunnelirakenteineen ja py-
stykuilu tulee ottaa huomioon mahdollisen louhinnan suunnittelussa.

Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871
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harri.ruotsala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.11.2016

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1223-01/16 (Kulosaaren ostoskes-
kus, asemakaavan muutoshakemus Kulosaaren tontille 42048/1, Svin-
hufvudintie 1). Määräaika on 18.11.2016.

Kulosaaren ostoskeskus uudistuu. Vanha ostoskeskus puretaan ja kor-
vataan uudella asuin- ja liikerakentamisella. Suunnitelmassa katutasos-
sa on liiketilaa, jonka päälle sijoittuu kolme 5‒7-kerroksista asuinker-
rostaloa. Kesäkuuhun 2016 asti suunnitelmana oli purkaa ostoskeskus 
osittain ja peruskorjata säilyvä osa. Kaupunkisuunnittelulautakunta pa-
lautti asemakaavan valmisteltavaksi 21.6.2015 siten, että vanhan 
ostoskeskuksen voi kokonaan purkaa ja suunniteltu rakennusmassa 
suunnitellaan alueella hieman nyt suunniteltuja vaihtoehtoja matalam-
pana. 

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan.  

Rakennusvirasto 12.11.2015

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 16.11.2015

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Kulosaaren ostoskeskus Svinhufvudintie 1 kaupunginosa 42 Kulosaari, kortteli 42048, tontti 1

Kulosaaren ostoskeskuksen tontin omistaja on tontin käytön kehittämi-
seksi hakenut asemakaavan muutosta, jota on valmisteltu tutkimalla er-
ilaisia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja. Kaavamuutoshanke ko-
skee sekä Svinhufvudintie 1 tonttia että viereistä puisto- ja katualuetta. 
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Kulosaaren korttelitalo sijaitsee tontilla 8 muutosaluetta vastapäätä. 
Korttelitalo on kiinteistöviraston tilakeskuksen omistama ja ylläpito-
vastuulla. Korttelitalo on opetusviraston käytössä n. 325 oppilaan ala-
asteena ja varhaiskasvatusviraston käytössä n. 115 lapsen päiväkotina 
sekä esiopetustilana. 

Tilakeskus pyytää huomioimaan asemakaavamuutoshankkeessa:
- alueella tulee olla hyvät jalankulkuyhteydet ja kevyen liikenteen väylä-
stö
- katualueiden liikennejärjestelyissä huomioidaan jalankulun ja pyörälii-
kenteen turvallisuus erityisesti korttelitaloon kulkevien lasten ja perhei-
den kannalta
- korttelin 42048/1 ajoneuvo- ja huoltoliikenneyhteydet kadulta tontille 
sijoitetaan Svinhufvudintielle, jotta korttelitaloa käyttävien lasten ja per-
heiden liikenne- ja henkilöturvallisuus taataan
- tutkitaan mahdollisuuksia korttelitalon saattoliikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi liikennejärjestelyin

Edellämainitun lisäksi tilakeskuksella ei ole huomautettavaa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 106
Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om namnbyte 
på Leninparken

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Blå fullmäktigegruppen väckta 
gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Jussi Niinistö understödd av ledamoten Atte Kaleva fö-
reslog att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Le-
ninparkens namn ska ändras till Minnesparken för Lenins offer.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
Leninparkens namn ska ändras till Minnesparken för Lenins offer.

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Juk-
ka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemet-
ti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra 
Malin, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mar-
cus Rantala, Risto Rautava, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Atte Kaleva, Pia Kopra, Otto Meri, Jussi Niinistö, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Sampo Terho
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Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, 
Mauri Venemies

Frånvarande: 2
Pekka Puska, Ilkka Taipale

Ledamoten Pekka Puska meddelade att hans avsikt hade varit att rösta 
ja.

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Blå fullmäktigegruppen föreslår i sin motion att staden byter namn på 
Leninparken till Ukko-Pekan puisto (Ukko-Pekkas park).

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens, stadsmiljö-
nämndens och namnkommitténs utlåtanden och konstaterar att de som 
gett utlåtanden inte tillstyrkt namnbytet från Leninparken till Ukko-Pek-
kas park.

Namnkommittén behandlade Mirjam Tuominens fullmäktigemotion förs-
ta gången 11.12.1969, vilket resulterade i att namnkommittén föreslog 
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att i stället för att namnge en gata som föreslogs i fullmäktigemotionen 
införa namnet Leninplatsen i närheten av Sovjetunionens ambassad i 
Ulrikasborg i det fall att det fanns behov att namnge någon plats. En 
fram till dess namnlös park i Åshöjdens stadsdel i delområdet Alphyd-
dan valdes till sist ut på våren 1970 som den plats som skulle namn-
ges. Stadsstyrelsen fattade beslut om att namnge Leninparken 
20.4.1970. Den namngivna parken hade tidigare varit ett officiellt 
namnlöst bergsområde, men inofficiella namn såsom Vesilinnan kal-
lio(t) eller Vesilinnan kaltsi (Vattenborgens klippa) hade använts om 
området (Paunonen, Heikki 2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki). 
En parkplan utarbetades för området i början av 1960-talet. Detaljpla-
nen för parken vann laga kraft 1974. Den detaljplan som gäller för när-
varande är från 1997. Parknamnet används inte som adress.

Enligt Helsingfors stads princip för namnplanering ska etablerade och 
lokalhistoriskt betydelsefulla platsnamn inte ändras om det inte finns 
tvingande skäl till det, till exempel med tanke på räddningssäkerheten. 
Leninparkens namn har varit i bruk i över 40 år. Namnet är lokalhisto-
riskt betydande, välkänt och en fast del av det helsingforsiska namn-
landskapet. Personen har haft ett band till Helsingfors under sin livstid. 
Han har även bott på flera adresser på olika håll av staden.

Varaktighet och historiskt djup har varit centrala riktlinjer för stadens 
namnplanering. Innehållet, betydelserna och tolkningarna av platsnam-
nen ändras med tiden. Namnen återspeglar ändå särskilt namngiv-
ningsstunden och utgör betydelsefulla påminnelser om olika faser och 
vändpunkter i stadshistorien.

En ändring av Leninparkens namn föreslogs senast officiellt 1991. 
Stadsfullmäktige godkände 18.3.1992 en detaljplaneändring för Borg-
backens område, och godkände samtidigt även stadsstyrelsens förslag 
att inte ändra namnet på Leninparken. En petition för att bevara Lenin-
parkens namn hade lämnats in. Namnkommittén tillstyrkte heller inte 
namnändringsförslaget under sitt möte 4.11.1991.

Fyra objekt på Brändö har uppkallats efter president P. E. Svinhufvud 
(1861–1944): Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svin-
hufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pek-
kas stig (1973) och Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). 
Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park har även föreslagits som namn 
på ett objekt i Brändö 1995. Enligt den princip som följs i Helsingfors 
stads namnplanering ska namn som börjar på samma sätt befinna sig i 
omedelbar närhet av varandra. Att placera ett objekt vid namn Ukko-
Pekkas park på ett annat ställe än på Brändö skulle vara i strid med 
denna princip.

Föredragande



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 327 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
16.05.2018

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

Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 224

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 65

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Hankenumero 5264_156

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus on 20.4.1970 tehnyt päätöksen Lenininpuiston ni-
meämisestä Alppiharjun kaupunginosaan V. I. Leninin (1870–1924) 
mukaan. Päätös perustui loppuvuodesta 1969 tehtyyn valtuustoaloit-
teeseen, jolla haluttiin nostaa esiin seuraavana vuonna vietettyä V. I. 
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Leninin syntymän satavuotisjuhlavuotta. Lenininpuiston nimi tuli voi-
maan vuonna 1974 asemakaavassa 6999. Aiemmin puisto oli ollut vi-
rallisesti nimeämätön. Tällä hetkellä alueella voimassa oleva asema-
kaava 9897 on tullut voimaan vuonna 1997. Lenininpuiston nimi ei ole 
osoitekäytössä.

Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulo-
saaren kaupunginosassa neljä paikkaa: Svinhufvudinkuja–Svin-
hufvudsgränden (vahvistunut vuonna 1959), Svinhufvudintie–Svin-
hufvudsvägen(1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja 
Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on 
esitetty myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 
1995, ja on mahdollista, että tämä nimi toteutuu jossakin tulevassa ase-
makaavan muutoksessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa 
noudatettavan periaatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita 
toistensa välittömässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan pu-
iston nimeäminen tai uusien nimien muodostaminen samasta aihepii-
ristä muualle kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta on antanut asiasta lausunnon 15.11.2017. Kaupun-
kiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla 
valtuustoaloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-
Pekan puistoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 5

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muut-
tamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan 
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka 
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.  
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Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä. 

Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdo-
tuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen 
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 ni-
metä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen 
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun alu-
ssa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä voi-
massa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoite-
käytössä.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ni-
mistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita 
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei 
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liitty-
vää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikal-
lishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä 
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. 
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnit-
telussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpu-
iston nimeä ei muuteta. 

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svin-
hufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvud-
svägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-
Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja 
tämä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutok-
sessa.
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Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen 
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä lä-
heisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle 
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.

Käsittely

16.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Pöydällepanoehdotus:
Arja Karhuvaara: Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Arja Karhuvaaran pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se rau-
kesi.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon:

Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mu-
kaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin 
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan ni-
mettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen 
nimeämisten yhteydessä

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden 
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa 
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden 
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mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille 
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin 
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.

Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Terhi Peltokorpi

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Johanna Sydänmaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Otto Meren vastaehdo-
tuksen äänin 5-5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkai-
si.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 15.11.2017 § 38

HEL 2017-011116 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Sampo Terhon ja yhden muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (11.10.2017), jossa esitetään Lenininpuiston ni-
men muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. 

Nimistötoimikunta toteaa, että se on 1.4.1970 käsitellyt Lenininpuiston 
nimeämistä 12.11.1969 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Mirjam Tuo-
minen ja 14 muuta kaupunginvaltuutettua esittivät tuolloin kadun ni-
meämistä V. I. Leninin (1870–1924) mukaan, jonka syntymästä oli tu-
lossa kuluneeksi 100 vuotta huhtikuussa 1970.  

Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensim-
mäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloit-
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teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen 
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paik-
ka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopul-
ta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupungino-
sassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Leninin-
puiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut 
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epäviralli-
sia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki 
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puisto-
suunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vu-
onna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnit-
telussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishi-
storiallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen 
ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 
40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti 
merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. 
Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. Hän on myös asu-
nut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia. 

Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnit-
telussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja histo-
riallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttu-
vat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishet-
keänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vai-
heista ja käänteistä.

Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdo-
tettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja 
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpu-
iston nimeä ei muuteta. Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli 
jätetty adressi. Myöskään nimistötoimikunta ei kokouksessaan 
4.11.1991 puoltanut nimenmuutosehdotusta.

Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svin-
hufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvud-
svägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-
Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty 
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja 
tämä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutok-
sessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan peri-
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aatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittö-
mässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen 
muualle kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.

Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen 
muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 107
Den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om 
befriande av lokalerna vid Olympiastrandens park för evenemangs-
bruk

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väck-
ta gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Katju Aro fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlig-
heterna att med så lätta investeringar som möjligt frigöra lo-
kalerna för kulturbruk genom att bygga en gångramp från 
parken till banschaktet och bereda sig på att vid behov töm-
ma lokalerna senare med tanke på en eventuell matargata.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att med så lätta investeringar som möjligt frigöra lokalerna 
för kulturbruk genom att bygga en gångramp från parken till banschak-
tet och bereda sig på att vid behov tömma lokalerna senare med tanke 
på en eventuell matargata.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 42
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Abdirahim 
Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
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Sazonov, Satu Silvo, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Blanka: 39
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eve-
liina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Em-
ma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape 
Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Jussi Niinistö, Ilkka Taipale, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Piratpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att Helsingfors stad 
utreder en flyttning av Staras förrådsstation till en annan plats i in-
nerstaden så att Hamnhusets lokaler i mån av möjlighet befrias för kul-
tur- och evenemangsbruk och/eller restaurangbruk.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad kan en 
fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion 
som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlem-
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mar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till 
ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. 
En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktige-
period.

Medlemmen av Piratpartiets fullmäktigegrupp, ledamoten Petrus Pen-
nanen har undertecknat motionen som lämnades 13.12.2017. Motio-
nen har rubricerats som en gruppmotion. 

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar följande 
om gruppmotionen:

De lokaler i Hamnhuset som i motionen har föreslagits för evene-
mangsbruk ägs av Helsingfors Hamn Ab. Lokalerna ligger under par-
ken vid Skeppsbrogatan. 

I lokalerna finns i nuläget en kall förrådslokal på cirka 1 000 kvadratme-
ter som Stara använder. Dessutom finns ett pausrum för Staras anställ-
da i hamnens lokaler, i närheten av den nämnda förrådslokalen. Ifrån 
stationen sköter Stara bland annat underhåll av Brunnsparken, Obser-
vatorieberget och Esplanadparken. I stationen förvaras arbetsmaskiner 
och verktyg samt annan materiel som behövs för underhåll och trafikar-
rangemang i centrumområdet, för att det ska vara enkelt och snabbt till-
gängligt då ett behov uppstår. 

Stara har investerat i genomsnitt cirka 20 000–50 000 euro per år i 
upprustningen av lokalerna. Stara betalar ingen hyra för stationen, utan 
har med Helsingfors Hamn Ab kommit överens om att Stara har rätt att 
fritt använda objektet under förutsättning att Stara sköter om underhål-
let av området och stationens konstruktioner. Den nya underjordiska 
stationen som färdigställdes på Busholmen 2017 räcker inte till för att 
täcka lagringsbehovet för materiel som eventuellt flyttas från hamnens 
förrådslokal. Därför borde en alternativ förrådslokal planeras och byg-
gas separat under centrum. I utredningen om en eventuell granskning 
av alternativ ska beaktas den nya förrådslokalens planerings-, bygg- 
och hyreskostnader som en del av kostnads-nyttoanalysen.

Helsingfors stad utreder som bäst förutsättningarna för förverkligandet 
av en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivseln 
och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, 
som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till 
och från hamnen i gaturummet. Då den förverkligas kan en underjor-
disk matargata styra den tunga trafiken från Södra hamnen under cent-
rum till huvudvägnätet. Det lönar sig att tills vidare lämna parken vid 
Skeppsbrogatan och det sammanhängande banschaktet oberörda, tills 
förutsättningarna för dess förverkligande har fastställts och ett beslut 
om dess eventuella förverkligande har fattats.
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Lokalerna under parken vid Skeppsbrogatan kan i och för sig anvisas 
för annat bruk, dock med beaktande av att hamnen behöver hela 
gårdsområdet framför lokalen för sitt bruk. En trygg gångväg ska därför 
byggas på något annat ställe än genom gårdsområdet som hamnen 
använder som depå. Det här kräver planering och investeringar. För att 
lämpa sig för evenemangsbruk etc. måste lokalerna dessutom byggas 
om/saneras. Det är möjligt att evenemangsbruket också förutsätter en 
ändring av detaljplanen.

Stadsstyrelsen anser att befriandet av lokalerna för det bruk som avses 
i motionen har så betydande verkningar för nuläget att det åtminstone 
nu inte är motiverat att utreda ärendet noggrannare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 225

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäa-
loitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen 
valtuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan 
lausunnon:

Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen 
kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin 
Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.

Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila 
ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastoti-
laa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston, 
Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa 
säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kun-
nossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi 
nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.

Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20 
000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, et-
tä Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alue-
esta ja rakenteista huolta.

Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa kes-
kustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden 
asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja 
varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella 
ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuon-
na 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat 
eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien 
materiaalien varastointitarvetta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen 
selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maana-
laisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyöty-
kustannus –analyysia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 108
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om förebyg-
gande av skatteparadisekonomi

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Thomas Wallgren väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Pekka Puska 
föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning på följande grun-
der:

* Det beaktas vid beredningen att internationella avtal och den finländs-
ka lagstiftningen ålägger det allmänna att verka för öppenhet och även 
att det hittills vid beredningen inte har visat sig finnas juridiska hinder 
för att begära de uppgifter som avses i motionen.

* Vid beredningen beaktas det att motionen är förenlig med många ut-
talanden i den av Helsingfors fullmäktige 2017 godkända stadsstrategin 
och den av fullmäktige 2013 godkända strategin för globalt ansvar.

* Under beredningen kallas företrädare för medborgarorganisationer, 
företag och vid behov andra aktörer i branschen till en offentlig diskus-
sion om det som nämns i motionen, speciellt om de rapporteringsmo-
deller som föreslås där. De synpunkter som kommit fram vid diskussio-
nen kan utnyttjas vid beredningen.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning på följande grun-
der: * Det beaktas vid beredningen att internationella avtal och den fin-
ländska lagstiftningen ålägger det allmänna att verka för öppenhet och 
även att det hittills vid beredningen inte har visat sig finnas juridiska 
hinder för att begära de uppgifter som avses i motionen. * Vid bered-
ningen beaktas det att motionen är förenlig med många uttalanden i 
den av Helsingfors fullmäktige 2017 godkända stadsstrategin och den 
av fullmäktige 2013 godkända strategin för globalt ansvar. * Under be-
redningen kallas företrädare för medborgarorganisationer, företag och 
vid behov andra aktörer i branschen till en offentlig diskussion om det 
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som nämns i motionen, speciellt om de rapporteringsmodeller som fö-
reslås där. De synpunkter som kommit fram vid diskussionen kan ut-
nyttjas vid beredningen. 

Ja-röster: 41
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hern-
berg, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Ny-
gård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tammi-
nen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Varti-
ainen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 30
Zahra Abdulla, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinälu-
oma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Dan Koivu-
laakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Abdirahim 
Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Petrus Pennanen, Sirpa 
Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Suldaan Said Ahmed, Juha-
ni Strandén, Leo Stranius, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sinikka 
Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ma-
ri Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokor-
pi, Mari Rantanen, Mauri Venemies, Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Bilagor

1 Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 39 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors ska be alla som deltar i ett anbudsförfarande att fri-
villigt lämna in utredningar över ekonomin och beskattningen som bila-
ga till sina offerter. Av ett företag som verkar i flera länder ber man en 
landspecifik beskattningsrapport, boksluts- och beskattningsuppgifter 
och en jämförelsekalkyl över skatterna. Av bolag som är verksamma i 
Finland begärs en jämförelsekalkyl över inkomstskatterna. Dessutom 
föreslås det i motionen att Helsingfors ska publicera de ekonomiska 
rapporter som lämnats in i samband med offerterna samt uppgifter om 
vilka bolag som inte har lämnat in rapporterna.

Motionen och dess bilaga har bifogats detta förslag. Utredningarna 
över ekonomi och beskattning som föreslogs i motionen framgår när-
mare av bilagan.

Stadsfullmäktige återremitterade 29.11.2017 ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning. I enlighet med 30 kap. 11 § 4 mom. i Helsingfors 
stads förvaltningsstadga ska en motion föreläggas fullmäktige på nytt 
inom åtta månader räknat från beslutet om återremiss.

I beslutet om återremiss bad man om en utredning över huruvida man 
kan be företagen som deltar i upphandlingarna om de rapporter som 
avses i motionen.  

Om man ber om att rapporterna som avses i motionen ska lämnas in 
som bilaga tillsammans med offerterna skulle detta klart avvika från 
syftet och andemeningen i den nya reviderade upphandlingslagen. I 87 
§ i upphandlingslagen föreskrivs om ett europeiskt upphandlingsdoku-
ment (ESPD) med vilket anbudsgivare preliminärt bevisar att de är 
lämpliga för upphandlingen. Genom att fylla i det elektroniska ESPD-
dokumentet visar anbudsgivarna redan vid anbudsgivningen att inga 
grunder för uteslutande ligger för handen, såsom t.ex. skattebedrägeri 
som avses i 80 § i upphandlingslagen eller en sådan försummelse av 
skattskyldigheten som avses i 81 § i upphandlingslagen. 

Avsikten med upphandlingslagen är att egentliga utredningar och intyg 
granskas endast av den som vinner konkurrensen innan beslutet om 
upphandling fattas, eller senast innan avtalet om upphandling ingås. 
Även då förbjuds den upphandlande enheten med stöd av 88 § i upp-
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handlingslagen att kräva bevis för lämplighetskrav av den valda an-
budsgivaren om den upphandlande enheten kan få tillgång till de nöd-
vändiga intygen, utredningarna och övriga uppgifterna via en avgiftsfri 
databas i Finland eller i ett annat EES-land. Man får inte kräva att en 
anbudsgivare ska lämna in dokument som bevismedel om den upp-
handlande enheten redan har de nödvändiga och uppdaterade doku-
menten.

Genom att använda ESPD-dokumentet vill man minska den administra-
tiva bördan som följer av ett deltagande i anbudsförfaranden, i synner-
het för små och medelstora företag, i form av de många utredningar, in-
tyg och övriga handlingar som ska lämnas in. Genom att i det europeis-
ka enhetliga upphandlingsdokument påvisa att lämplighetskraven är 
uppfyllda och att inga grunder för uteslutning föreligger, undgår en an-
budsgivare att skaffa fram och till den upphandlande enheten lämna in 
en stor mängd dokument i samband med upphandlingsförfarandet. Syf-
tet med detta är att främja små och medelstora företags och samfunds 
deltagande i offentliga anbudsförfaranden. 

Upphandlingsförfarandet, där anbudsgivningen ingår, är ett förvalt-
ningsförfarande som noga regleras i upphandlingslagen. Förfarandet 
ska uppfylla principerna för bl.a. lagbundenhet, ändamålsenlighet och 
proportionalitet. Enligt principerna om ändamålsenlighet och proportio-
nalitet ska en myndighets verksamhet bidra till att myndigheten kan ut-
föra sin uppgift och främja syftena för respektive tillämplig lag. För att 
målsättningarna ska nås måste de använda medlen vara rätt dimensio-
nerade. I enlighet med upphandlingslagen ska anbudsgivarna behand-
las jämlikt och utan diskriminering i upphandlingsprocessen. Därför kan 
man inte ställa olika krav på anbudsgivarna. Man får inte ställa krav på 
anbudsgivare och anbud som inte har ett samband med upphandling-
ens objekt. 

I Helsingfors stadsstrategi poängteras en snabb och smidig verksam-
hetskultur. Beslutsmallar och serviceprocesser bör effektiveras och lät-
tas upp. Enligt strategin är en väl fungerande stad också den bästa nä-
ringspolitiken. Förvaltningen och beslutsfattandet blir inte mer smidigt 
av att man ber alla anbudsgivare vid anbudsförfarandet om de utred-
ningar som avses i motionen, oavsett om ett avtalsförhållande uppstår 
eller ej. 

Då man granskar förslagen i motionen om att publicera ekonomiska 
rapporter eller uppgifter om företag som inte lämnat in rapporterna bör 
man ytterligare beakta vad som föreskrivs i 7 § i offentlighetslagen: an-
bud och andra handlingar som gäller upphandling blir offentliga först 
när ett avtal har slutits. Således kan de utredningar som nämns i motio-
nen enligt lagen publiceras först under avtalsperioden.
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Stadsstyrelsen konstaterar att det är viktigt att bekämpa skatteparadi-
sekonomin och att staden ska sträva efter att bekämpa denna med de 
medel och åtgärder som står till buds. Med hänsyn till vad som ovan 
nämnts om lagstiftningen och stadsstrategin kan man bäst bekämpa 
skatteparadisekonomin såsom avses i motionen genom att be om ut-
redningar över ekonomi och beskattning av stadens avtalspartner. 
Stadsstyrelsen konstaterar att man som en del av stadskoncernens 
rapportering av upphandlingsavtal ska börja be avtalsparter om de ut-
redningar som avses i motionen, i tillämpliga delar. Det ska vara frivil-
ligt att lämna in utredningen.

Uppgifterna publiceras på stadens webbplats i enlighet med lagstift-
ningen och det tillstånd för publicering som avtalsparten gett. Resulta-
tet från förfarandet ska följas upp och rapporteras till stadsstyrelsen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Bilagor

1 Wallgren Thomas ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 281

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

13.11.2017 Pöydälle

18.09.2017 Palautettiin
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11.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 29.11.2017 § 424

HEL 2017-003500 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Behandling

29.11.2017 Återremitterades

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Vesa Korkkula 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny bered-
ning utgående från att det ska utredas om det är möjligt att redan i an-
budsfasen begära landspecifika rapporter och andra utredningar av-
sedda i motionen av de företag som deltar i konkurrensutsättningen av 
upphandlingar.

9 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 det är möjligt att redan i anbudsfasen begära land-
specifika rapporter och andra utredningar avsedda i motionen av de fö-
retag som deltar i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Ja-röster: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jo-
el Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhuvaa-
ra, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Matti Nii-
ranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 345 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
16.05.2018

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

nov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 42
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Eveliina Hei-
näluoma, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkku-
la, Anu Korppi, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim 
Mohamed, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Aman-
da Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Sul-
daan Said Ahmed, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas 
Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 5
Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elo-
nen, Björn Månsson

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja Sarmela, upphandlingsjurist, telefon: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi
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§ 109
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om införan-
de av könsmedveten budgetering

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Veronika Honkasalo 
väckta motionen som slutbehandlad.

Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att 2018 års budget bedöms ur 
ett jämställdhetsperpektiv i enlighet med jämställdhetskommitténs utlå-
tande. Därutöver inleds ett pilotförsök för könsneutral budgetering i en 
tjänst eller flera tjänster inom en vald sektor som en del av ett jäm-
ställdhetsprojekt i enlighet med beslutet om inrättande av en jämställd-
hetskommitté. På basis av dessa åtgärder föreläggs stadsstyrelsen i 
slutet av 2019 en utredning om bedömningens och pilotförsökets resul-
tat med preciseringar om vilka fortsatta åtgärder staden vidtar i syfte att 
implementera den könsneutrala budgeteringen som en del av stadens 
budgetförfarande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 38 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors inför könsmedveten budgetering som en del av 
budgetberedningen samt utvecklar metoderna för konsekvensanalys ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Samtidigt ska jämställdhetsperspektivet in-
tegreras i Helsingfors budgetprocess.



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 347 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
16.05.2018

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

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Jämställdhetskommittén har gett ett utlåtande om motionen 18.1.2018. 
Jämställdhetskommittén konstaterar att det är rekommendabelt att 
tillämpa könsneutral budgetering som en del av Helsingfors stads bud-
getprocess. Jämställdhetskommittén anser att både konsekvensanalys 
ur ett jämställdhetsperspektiv och könsneutral budgetering är viktiga 
metoder för att få mer information och styra främjandet av jämställdhe-
ten mellan könen i Helsingfors, och rekommenderar att de ska godkän-
nas.

Jämställdhetskommittén konstaterar ytterligare att Helsingfors stad i 
samråd med andra jämställdhetsaktörer och sakkunniga ska utveckla 
metoder för könsneutral budgetering. Införandet förutsätter utbildning 
och resurser för stadens sektorer och hela stadskoncernen. Hur jäm-
ställdheten mellan könen kan främjas som en del av ekonomi- och pla-
neringsprocessen ska utredas mer i detalj som samarbete mellan eko-
nomiförvaltningen och samordningen av jämställdheten.

I syfte att möjliggöra metoder för könsneutral budgetering ska man ut-
veckla konsekvensanalysen ur ett jämställdhetsperspektiv och en bra 
dokumentering av denna. Kommunerna ska vid utarbetandet av budge-
tarna göra det möjligt att i högre grad beakta könens olika behov i kom-
munalpolitiken och i ordnandet av tjänster. Detta kan förverkligas ge-
nom att anvisa en viss del av budgeten till främjandet av konsekvensa-
nalysen ur ett jämställdhetsperspektiv, rikta könsneutral budgetering till 
välfärdstjänsterna, bedöma den befintliga budgeten ur ett jämställd-
hetsperspektiv och beräkna hur anslagen för tjänsterna har riktats mel-
lan könen.

Som en del av Helsingfors stads strategiprogram för fullmäktigeperio-
den 2013–2016 godkändes ett program för främjande av jämställdhe-
ten som skulle utarbetas under fullmäktigeperioden i fråga. Enligt stra-
tegiprogrammet ovan ordnade staden en trygg och hälsosam, jämlik 
och mångformig arbetsmiljö, där det inte förekommer diskriminering av 
något slag, för sina anställda. Helsingfors stad har främjat jämställdhe-
ten inom sina tjänster utifrån tjänstens egna utgångspunkter eller ge-
nomfört prioriteringarna i jämställdhetsplanen för Helsingfors stads 
tjänster. Revisionskontoret har bedömt genomförandet av en av pla-
nens tio prioriteringar för främjande av jämställdhet i revisionsberättel-
sen 2016 och konstaterat att arbetet huvudsakligen fortskridit bra.

Stadsstyrelsen konstaterar att bland annat följande har antecknats i 
stadsstrategin 2017–2021: "Jämställdheten mellan könen är en genom-
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gående princip i all stadens verksamhet. För att främja den inleds ett 
forskningsbaserat projekt inom vilket man genomför en analys av 
könskonsekvenser för ett antal utvalda tjänster." Det föreslagna projek-
tet i syfte att främja jämställdhet mellan könen är motiverat. Ett projekt 
som bygger på forskning har den fördelen att de viktigaste begreppen i 
anknytning till jämställdhet mellan könen definieras med omsorg. Pro-
jektet började våren 2018 och samordnas av en projektgrupp samman-
kallad av stadskansliets jämställdhets- och forskningsfunktioner. I pro-
jektgruppen finns företrädare för stadskansliets och sektorernas an-
ställda och utomstående sakkunniga. Alla sektorer görs delaktiga i pro-
jektet. Det ingår redan i verksamhetsplanen 2018 för kultur- och fritids-
sektorn att genomföra konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspek-
tiv, och detta görs inom idrottsservicehelheten.

Stadsstyrelsen konstaterar slutligen att det dessutom tas upp i stads-
strategin att Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande 
stad. Funktionaliteten grundar sig enligt strategin på jämställdhet, lika-
behandling, stark social kohesion och ett öppet handlingssätt som upp-
muntrar till deltagande.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 295

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa pal-
velussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuo-
den 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tar-
kennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budje-
toinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotukseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioi-
daan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suosi-
tusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa pal-
velussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuo-
den 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tar-
kennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budje-
toinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan 
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 110
Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om korrigering av 
prognostiseringsmodellen för antalet barn

HEL 2017-011117 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Elina Moisio väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pekka Vuori, systemchef, telefon: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Ledamoten Elina Moisio och 44 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stads befolkningsprognosmodell ska utvecklas så att 
den information om invånarnas flyttningsavsikter som kommer in ge-
nom en enkät kopplas ihop med informationen i andra system i syfte att 
komma med en noggrannare prognos om barnfamiljernas servicebe-
hov.

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 Elina Moisios motion och konstaterar att 
den oro som framgår av motionen över modellen för befolkningspro-
gnostisering speciellt i planeringen av tjänster inom småbarnspedago-
gik är motiverad. Det konstateras i motionen att de nuvarande progno-
serna grundar sig på beräknad byggvolym, familjernas tidigare beteen-
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de och kalkylmässiga ändringar i boenderymligheten. I en sådan mo-
dell märks förändringarna i människornas beteende alldeles för sent.

Vid stadskansliet utvecklas en ny prognosmodell som syftar till att kom-
ma med information med större träffsäkerhet. I arbetet beaktas möjlig-
heterna att utnyttja det enkätmaterial i vilket invånarnas avsikter att flyt-
ta kartläggs. Samtidigt utreds också möjligheterna att använda de and-
ra potentiella informationsmaterialen och mer utvecklad dataanalys för 
att utveckla en kostnadseffektiv befolkningsprognosmodell.

Föredragandens motiveringar

Beskrivning av Helsingfors nuvarande metod för befolkningsprognosti-
sering

I Helsingfors bor för tillfället ca 46 000 barn som är under 7 år gamla. 
Vart fjärde av dessa barn flyttar årligen, år 2016 gällde detta 11 000 
barn. En fjärdedel av utflyttningarna riktar sig till andra sidan Helsing-
forsgränsen och ca 2 500 barn flyttar årligen till Helsingfors. Det är sär-
skilt problematiskt för planeringen av småbarnspedagogiken att kalkyl-
mässigt vart tredje Helsingforsbarn flyttar under sitt födelseår. Vid utar-
betandet av en befolkningsprognos är den centrala utmaningen att pro-
gnostisera den kvantitativa variationen i barnfamiljernas flyttningsrörel-
se och flyttningsrörelsens riktning.

Helsingfors befolkningsprognos utarbetas årligen så att det först görs 
upp en befolkningsprognos för hela Helsingforsregionen och för hela 
Helsingfors och på basis av dessa görs det upp en 10 års befolknings-
prognos för 150 delområden för planering av tjänster.

I befolkningsprognosen för hela Helsingfors stad beräknas flyttningsrö-
relsen från övriga Finland till Helsingfors på basis av Helsingforsregio-
nens dragningskraft. En viktig faktor i detta är utsikterna för regionens 
ekonomiska utveckling i relation till övriga Finland och närområdena. 
Även flyttningsrörelsen från utlandet beror delvis på arbetsmarknadslä-
get men under de senaste åren har internationella kriser återspeglat sig 
också i flyttningar av andra typ till Finland. Det är svårt att prognosera 
sådana här snabba och oförutsebara fenomen speciellt på lång sikt. 
Den interna flyttningsrörelsen i regionen riktar sig vanligen från 
Helsingfors till den övriga regionen, men nettoomflyttningen varierar av-
sevärt från år till år. Detta hänger ihop både med den ekonomiska ut-
vecklingen och med bostadssituationen i Helsingfors.

Som utgångspunkt för prognosen för delområdena används uppgifter-
na från prognosen för hela staden och dessutom områdesspecifika pa-
rametrar för flyttningsrörelse, födelsetal och dödlighet beräknade på 
basis av de senaste årens statistik. Basregistret för Helsingfors utnytt-
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jas framför allt för prognostisering av antalet invånare som flyttar till nya 
bostäder av olika typer, men också för undersökning av andra befolk-
ningsfenomen som är relevanta för prognosen.

I motsats till det som anges i motionen utnyttjas antaganden om ut-
vecklingen av boenderymligheten inte vid utarbetandet av prognoserna 
för områdena. I stället utgör bostadsproduktionsprognosen utarbetad i 
samarbete med stadskansliets experter och stadsmiljösektorens plan-
läggare ett viktigt bakgrundsmaterial. Bostadsproduktionsprognosen är 
ett tidsspecifikt informationsmaterial av projektnivå som gör det möjligt 
att granska områdena utifrån den kommande bostadsproduktionen, 
bl.a. ägar- och hyresbostäder, hustyper och finansieringsformer. Alla 
dessa anses påverka befolkningsutvecklingen i områdena.

Hösten 2017 inledde stadskansliet arbetet på att utveckla en metod för 
en områdesspecifik befolkningsprognos. Det är nu möjligt att snabbt fö-
ra in de förändringar som konstateras eller prognoseras äga rum bl.a. i 
flyttningsbeteendet i områdena till prognosparametrar. Metoden lämpar 
sig dessutom bättre för prognoser på lång sikt i enlighet med tjänste-
planerarnas önskemål.

Fullmäktigemotion om utveckling av en metod för befolkningsprognosti-
sering

Det konstateras i motionen att vi behöver prognoser som beaktar nuva-
rande och framtida föräldrars avsikter. Till exempel informationen om 
huruvida familjerna tänker flytta till andra stadsdelar eller ut från staden 
är väsentlig. Då uppgifterna från enkäten kopplas ihop med informatio-
nen om vart människorna egentligen flyttar får man en noggrannare 
prognos om var det finns behov av mer tjänster för barnfamiljer.

Med tanke på befolkningsprognosens träffsäkerhet spelar prognose-
ringen av flyttningsrörelsen och särskilt uppgiften om till vilket område 
flyttningen riktar sig en viktig roll eftersom det är lättare att förutse de 
övriga befolkningsfenomenen (födelsetal och dödlighet) som har mind-
re tidsspecifik variation.

Tack vare den aktiva undersökningen av flyttningsrörelsen är kännedo-
men om bakgrundsfaktorerna för flyttningsrörelsen relativt bra. Informa-
tion om befolkningens flyttningsavsikter har samlats in genom olika en-
käter, till exempel i samband med den landsomfattande undersökning-
en om stads- och kommuntjänster (KAPA). Då resultaten av undersök-
ningen KAPA jämförs med flyttningarna konstaterade enligt statistiken 
över befolkningsändringar visas det tecken på att det finns likheter mel-
lan uppgivna flyttplaner och förverkligade flyttningar. Det har också på-
visats i en internationell undersökning att uppgivna flyttplaner och för-
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verkligade flyttningar hänger ihop: de invånare som uppger sina flytt-
planer flyttar också oftare än andra invånare.

Å andra sidan är kopplingen inte entydig. Till exempel enligt de Groots 
et al. (2011) undersökning förverkligar en del av de personer som haft 
flyttningsavsikter inte flyttningen av en eller annan orsak, och å andra 
sidan är det möjligt att en invånare som vid enkätstidpunkten inte har 
haft som avsikt att flytta ändå flyttar inom en relativt kort tid. Liknande 
resultat har fåtts också i andra undersökningar om flyttningsavsikter 
och förverkligade flyttningar.

En speciell utmaning för befolkningsprognostisering för Helsingfors och 
Helsingforsregionens bostadsområden hänför sig till flyttningsrörelsens 
riktning. Vid jämförelse av uppgifterna från enkätmaterialen för kart-
läggning av flyttningsavsikter med de förverkligade flyttningarna har det 
konstaterats att bland dem som flyttar bort från sitt bostadsområde ock-
så finns relativt många sådana invånare som i enkäterna anger att de 
främst söker en ny bostad i sitt eget bostadsområde. På basis av en ti-
digare undersökning om flyttningsrörelsen vet man att beslutet att flytta 
påverkas förutom av beredvilligheten att flytta och boendepreferenser 
också av många andra faktorer som ibland kommer upp snabbt och 
oväntat, såsom ändringar i livssituationen och boendeförhållandena 
och framför allt av realistiskt tillgängliga alternativ. Sålunda avviker bå-
de förverkligandet av flyttningen och dess riktning ofta från de ur-
sprungliga planerna. Detta innebär problematisk osäkerhet för utarbe-
tandet av en befolkningsprognos utifrån information som kommit in ge-
nom enkätmetoden.

Under de senaste åren har det blivit svårare att genomföra enkäter ef-
tersom svaren på dessa är färre än tidigare. Till exempel svarsprocen-
ten i den ovannämnda undersökningen KAPA år 2016 har kommit ner 
till 27 % från 49 % för samma undersökning år 2005. I en undersökning 
om miljöattityder år 2017 svarade ungefär en tredjedel av de personer 
som blev utvalda att svara på enkäten. Detta har både försvagat pålit-
ligheten hos uppgifterna i enkätmaterialet och höjt priset per inkomna 
svar. På basis av erfarenheterna under den senaste tiden har priset för 
det material som fås genom enkätmetoden gått upp till ca 12–17 euro 
per svar. Priset för ett meningsfullt material med tillräckligt omfattande 
befolkningsgrupper och tillräcklig geografisk täckning med tanke på be-
folkningsprognosarbetet uppgår också enligt försiktiga beräkningar till 
50 000–80 000 euro. En förutsättning för att upptäcka förändringar som 
är väsentliga för befolkningsprognosen är att enkätmaterialet samlas in 
med oförändrat innehåll och med regelbundna mellanrum. Med anled-
ning av de direkta kostnaderna för insamling av enkätmaterialet och 
den arbetsmängd som är nödvändig för beredning, testning och analys 
av materialet måste det säkerställas att det verkligen förbättrar progno-
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sens träffsäkerhet att beakta informationen om flyttningsavsikter som 
en del av utarbetandet av befolkningsprognosen.

Befolkningsregistersystemet i Finland ger en möjlighet att på lång sikt 
och mycket detaljerat följa befolkningens flyttningsrörelse. Helsingfors 
eget befolkningsdatamaterial gör detsamma möjligt i fråga om invånar-
na i Helsingfors. Genom att kombinera dessa uppgifter som beskriver 
verkliga flyttningar med uppgifter om flyttningsavsikter på individnivå 
med beaktande av olika befolkningsgrupper som kommer in genom en 
enkät är det möjligt att bedöma möjligheterna att utnyttja uppgifterna 
från enkäten vid utarbetandet av befolkningsprognosen. Inverkan av 
ändringar som upptäcks i boendepreferenser och flyttavsikter på för-
verkligade flyttningar förutsätter att material samlas in och analyseras 
på lång sikt och med regelbundna mellanrum. Det enkätmaterial som 
samlas in för ändamålet ska vara tillräckligt omfattande för att man på 
ett tillförlitligt sätt ska kunna granska flyttningsavsikterna och om dessa 
förverkligas hos olika befolkningsgrupper, i synnerhet hos barnfamiljer, 
och på områdesnivå. Eftersom en väsentlig del av befolkningstillväxten 
i Helsingfors också kommer från andra sidan stadens gränser ska upp-
följningen åtminstone i någon mån gälla också ett större område än 
Helsingfors.

Den fortsatta utvecklingen av befolkningsprognosen

Stadskansliet fortsätter utveckla metoden för befolkningsprognostise-
ring i syfte att komma med en prognosmetod med större träffsäkerhet 
än tidigare. I arbetet beaktas också möjligheten att utnyttja det enkät-
material som kartlägger invånarnas flyttavsikter. Samtidigt utreds också 
möjligheterna att använda de andra potentiella informationsmaterialen 
och mer utvecklad dataanalys för att utveckla en kostnadseffektiv be-
folkningsprognosmodell.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pekka Vuori, systemchef, telefon: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 226

HEL 2017-011117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300

pekka.vuori(a)hel.fi
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§ 111
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om tryggande 
av verksamhetsförutsättningarna för företagare i Tattarmossens 
industriområde

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Kauko Koskinen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Minna Maarttola, utvecklingschef, telefon: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Bilagor

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att arrendetiden för industritomterna i Tattarmossens industriområ-
de för likabehandlingens skull ska förlängas åtminstone till år 2047 i 
syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för företagarna i området. 
Tattarmossen har i den nya översiktsplanen anvisats som ett arbets-
platsområde på samma sätt som Tattaråsens industriområde i vilket ar-
rendeavtalen förlängs till år 2047.

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 stadsmiljönämndens utlåtande och konsta-
terar att tryggandet och förbättringen av verksamhetsförutsättningarna 
för företagarna i Tattarmossens industriområde följer riktlinjerna i 
Helsingfors stadsstrategi. Stadens mål är att bibehålla en mångsidig 



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 358 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
16.05.2018

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

näringsstruktur och skapa möjligheter för att öka antalet jobb inom den 
privata sektorn bl.a. genom att planlägga tillräckligt med nödvändiga ar-
betsplatsområden och trygga företagens verksamhetsförutsättningar i 
de befintliga områdena.

Byggnadsbeståndet i Tattarmossens industriområde är i huvudsak i 
ombyggnadsåldern. Såsom det konstateras i motionen gör den reste-
rande arrendetiden på 17 år det inte möjligt för företagarna att göra nya 
investeringar, såsom att bygga nya hallar eller genomföra betydligt sto-
ra ombyggnader i hallarna eller investera i ny utrustning i dessa.

Tattarmossens område har i den kommande översiktsplanen fortfaran-
de anvisats som ett arbetsplatsområde. Sålunda finns det inga hinder 
mot att förnya arrendeavtalen.

Arrendeavtalens huvudsakliga giltighetstid och andra villkor bestäms 
mer detaljerat i de nya arrendegrunderna för området. De nya arrende-
grunderna ska granskas av staden och arrendetagarna i samråd. Me-
ningen är också att tillsammans med arrendetagarna hitta sätt att för-
bättra områdets allmänna intryck och effektivare använda de glest be-
byggda tomterna. Avsikten är att de nya arrendegrunderna för Tattar-
mossen föreläggs stadsmiljönämnden under år 2018. I granskningen 
av stadens markpolitiska riktlinjer, som är under beredning, bestäms på 
allmän nivå de principer enligt vilka arrendeavtal i företagsområden för-
längs i fortsättningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att man vid förnyandet av arrendegrunder 
ska syfta till att förlänga arrendetiderna för industritomterna i Tattar-
mossen på ett sådant tidsspann som gör det möjligt för företagarna att 
genomföra de nödvändiga investeringarna för den fortsatta verksamhe-
ten och samtidigt att göra förbättringar enligt stadens önskemål.

Förslaget har beretts som samarbete mellan stadskansliets näringslivs-
avdelning och ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Minna Maarttola, utvecklingschef, telefon: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Bilagor

1 Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 227

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307

minna.maarttola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 16

HEL 2017-011627 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden parantaminen 
Tattarisuon teollisuusalueella on kannatettavaa ja vuokrausperiaattei-
den uudelleenmäärittelyä tulisi tarkastella yhteistyössä kaupungin ja 
vuokralaisten kanssa.

Nykytilanne

Tattarisuon teollisuusalueella on voimassa viimeksi vuonna 1987 hy-
väksytty asemakaava, jonka mukaan alue kuuluu teollisuus- ja varasto-
rakennusten korttelialueeseen. Alun perin alueelta on vuokrattu ensim-
mäiset teollisuustontit 1960 –luvulta alkaen. 

Vuokrausperusteina on käytetty kiinteistölautakunnan 5.4.2005 § 217 
hyväksymiä vuokrausperusteita, joiden mukaan mm. tontille jolle on ra-
kennettu vähintään 40 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudes-
ta, vuokrasopimus voidaan tehdä vuoden 2034 loppuun saakka jolloin, 
vuokra on määritelty käyttäen yksikköhintaa 4,50 euroa/m², mikä vas-
taa nykyhintana 87 euroa/m². Muiden tonttien vuokrasopimuksia on jat-
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kettu enintään 10 vuotta kerrallaan yksikköhinnan ollessa 4,00 eu-
roa/m², mikä vastaa nykyhintana 77 euroa/m². 

Tattarisuon teollisuusalueella pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuo-
den 2034 loppuun saakka. Päättymisaikaan on vaikuttanut aiemmin su-
unniteltu Malmin lentokentän vuokrasopimuksen päättymisajankohta. 

Kaupungin yleisinä vuokrausperusteina on pidetty, että vuokratun tontin 
koko asemakaavan mukainen rakennusoikeus toteutetaan määrätyssä 
ajassa. Tattarisuon alueella näin ei yleisesti ottaen ole tapahtunut, vaan 
tonttien rakentumisaste on usein huomattavasti alle minimivaatimuk-
sen. Lisäksi toteutunut rakennuskanta on pääosin peruskorjausvaihe-
essa.

Vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa alue on edelleen merkitty työ-
paikka-alueeksi, jolle ei ole osoitettu asuntorakentamista. 

Vuokrausperusteiden uudistaminen

Koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu 
työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole 
estettä.  

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit –yksikössä tavo-
itteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan 
päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla 
vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asema-
kaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen.

Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joi-
den tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi 
sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan 
käyttöön.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi
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§ 112
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om en utred-
ning om ett tilläggsalternativ för minskning av växthusutsläppen

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petrus Pennanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 
övergå till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga 
utsläpp som inte baserar sig på storskalig bränning av biomas-
sa. (Atte Harjanne)

Behandling

Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog följande hemställningkläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 
övergå till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga 
utsläpp som inte baserar sig på storskalig bränning av biomas-
sa.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 övergå 
till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga utsläpp som inte 
baserar sig på storskalig bränning av biomassa.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
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Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Otto Meri, Abdirahim Mo-
hamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pauliina 
Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaa-
ra, Juhani Strandén, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Vene-
mies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Eva Biaudet, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Kaarin Taipale

Blanka: 21
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jörn Donner, Tuula Haatai-
nen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Terhi Peltokorpi, Sirpa Pu-
hakka, Pekka Puska, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuor-
joki

Frånvarande: 1
Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Atte Harjannes förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska göra en utredning om de praktiska möjligheterna att 
producera fjärrvärme för Helsingfors behov genom kärnkraft.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett energibolag som i sin 
helhet är i stadens ägo och vars verksamhetsområde omfattar produk-
tion, upphandling, överföring, distribution och försäljning av energi och 
underhålls- , planerings- och entreprenadstjänster och annan affärs-
verksamhet inom energibranschen. Bolaget kan utöva sin affärsverk-
samhet i dotter- och intressebolag och i samföretag. En betydligt stor 
del av Helen Ab:s omsättning består av fjärrvärmeaffärsverksamhet.

Helen Ab har i anknytning till fullmäktigemotionen gett ett utlåtande en-
ligt vilket möjligheterna att i Helsingforsregionen utnyttja värme som 
produceras genom kärnkraft har utretts i olika omfattningar sedan 
1970-talet. Utredningarna har baserat sig på att en kärnkraftsenhet av-
sedd för elproduktion i stor skala utnyttjas i värmeproduktionen, i ett ty-
pisk fall på Lovisa kärnkraftverk. I utredningarna har det konstaterats 
att projektet inte är ekonomiskt räntabelt och att det därigenom inte hel-
ler finns några förutsättningar att genomföra projektet.

Enligt Helen Ab har det i utredningarna om utnyttjande av värme produ-
cerad med hjälp av kärnkraft identifierats att de största utmaningarna är 
behovet av miljardinvesteringar på ledningar för värmeöverföring och 
den minskade kapaciteten för elproduktion. Värmeupptagningen skulle 
avsevärt minska kärnkraftverkets eleffekt och å andra sidan skulle hu-
vudstadsregionens samproduktionskapacitet tas ur bruk samtidigt. 
Dessutom ska riskerna kring både kärnkraftverkets och överföringsför-
bindelsens teknik och produktionssätt beaktas och för den skull ska re-
servkapacitet i full skala med bränslelager bibehållas för att kunna tryg-
ga leveranssäkerheten. Dessutom är nya kärnkraftsenheternas räntabi-
litet sämre än tidigare i det nuvarande läget på elmarknaden.

Helen Ab anser att utvecklingen av kärnkraftstekniken kan erbjuda in-
tressanta möjligheter i framtiden. Helen Ab följer hur serieproducerade 
småreaktorer utvecklas men det kommer oundvikligen att ta en lång tid 
innan teknologin eventuellt kommersialiseras. Småreaktorerna innebär 
dessutom en ekonomisk utmaning i och med att överföringsförbindel-
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sen är dyr om sådana byggs på ett långt avstånd från huvudstadsregio-
nen.

Å andra sidan ska säkerhetsavstånd beaktas också i små kärnkraft-
verk, vilket påverkar kraftverkens eventuella förläggningsplats i huvud-
stadsregionen. De säkerhetsavstånd som krävs är en fem kilometers 
skyddszon (under 200 invånare) och ett tjugo kilometers beredskaps-
område (begränsat befolkningsantal, detaljerad räddningsplan). Detta 
begränsar avsevärt möjligheterna att använda småreaktorer i stadsom-
rådet.

Utsläppsminskningsarbetsgruppen tillsatt av kanslichefen 6.11.2017 
(140 §) lämnade 28.2.2018 ett förslag om åtgärdsprogrammet Kolne-
utralt Helsingfors 2035, i vilket föreslås de åtgärder med hjälp av vilka 
Helsingfors klimatmål kan uppnås. I programmet föreslås åtgärder som 
stadsorganisationen och/eller dess dotterbolag och samkommuner kan 
förverkliga i sin verksamhet. Via Helen Ab:s utvecklingsprogram för-
verkligas Helsingfors mål för utsläppsminskningar inom energiproduk-
tionen.

Enligt arbetsgruppen förverkligar åtgärdsprogrammet Kolneutralt 
Helsingfors 2035, Helen Ab:s utvecklingsprogram och dess fortsättning 
tillsammans stadens utsläppsmål.

Finlands regering har utrett verkningarna av ett förbud mot användning-
en av stenkol för energiproduktion. Regeringen har för avsikt att ta upp 
ett lagförslag som förbjuder stenkol som energikälla för behandling i 
riksdagen under höstperioden. Enligt nuvarande uppgifter förbjuds för-
bränningen av stenkol på kraftverk i Finland i början av maj år 2029. 
Dessutom bereder regeringen ett stödpaket för energibolag som avstår 
från stenkol frivilligt redan år 2025. Den föreslagna storleken på stöd-
paketet är 90 miljoner euro.

Slopandet av stenkolet inom energiproduktionen fram till 2030 eller tidi-
gare betyder att förändringen av bränslet på Sundholmens kraftverk 
med samproduktion ska genomföras i en snabbare tidtabell än plane-
rat, vilket medför betydligt större kostnader än att slopa stenkolet kon-
trollerat. Med beaktande av det omfattande värmebehovet i Helsingfors 
och den nödvändiga maximiproduktionen, de nu tillgängliga teknologis-
ka alternativen och den långa genomförandetiden för behövliga inve-
steringar är det mycket svårt och dyrt att avstå från stenkol i den tidta-
bell som regeringen föreslår.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har förbundit sig att bli kolneutral 
fram till 2035 i stadsstrategin. Detta innebär att staden slutar använda 
stenkol i basvärmeproduktionen men utesluter inte användningen av 
stenkol i syfte att trygga leveranssäkerheten eller försörjningsberedska-
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pen. Helen Ab:s mål stämmer också överens med framställningen från 
utsläppsminskningsarbetsgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 284

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Korvataan viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n tavoitteena 
on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liike-
toimintaansa ja kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti 
energian eri tuotan- toteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympäri-
stön muutoksia” 

TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraa-
liuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä lu-
opumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen 
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käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin 
tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esi-
tyksen kanssa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 113
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om invånar- och före-
ningslokaler till Stapelstaden

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ella Tanskanen, stadslots, telefon: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska göra en projektutredning i syfte att få invånar- och före-
ningslokaler till Stapelstaden. Det konstateras i motionen att det finns 
en skriande brist på invånarlokaler bl.a. för invånarnas möten, förening-
arnas och klubbarnas ändamål, olika hobbykretsar, pensionärer, invå-
narnas evenemang, specialungdomsarbete, bostadsbolag och andra 
aktörer i området.

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 de utlåtanden som kommit in från sektorer-
na under den gemensamma beredningen av ärendet. Stadsstyrelsen 
anser att det viktigt att det finns jämlik tillgång till tillräckligt många invå-
narlokaler med låg tröskel på olika aktörers ansvar och samlingsmöjlig-
heter i Helsingfors. Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att det görs 
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lättare att tillfälligt använda offentliga områden och tomma lokaler för 
kultur- och medborgarverksamhet, och staden strävar att främja an-
vändningen av även andra underutnyttjade lokaler än dem som är i sta-
dens ägo. Stadens gemensamma principer för användningen av lokaler 
i stadens olika sektorers besittning är under beredning. I nya byggna-
der beaktas redan i byggfasen möjligheterna att använda lokalerna på 
kvällar och veckoslut. Invånarna kan i fortsättningen reservera stadens 
lokaler lättare än tidigare genom e-tjänsten Varaamo.

Det finns ca 30 invånarlokaler som drivs av föreningar i Helsingfors. 
Den allmänna verksamhetsmodellen går ut på att lokala föreningar har 
hyrt lokaler som blivit tomma i området för invånarverksamhet. Staden 
bidrar till föreningarnas verksamhet genom att bevilja understöd för att 
underhålla invånargårdarna och samordna verksamheten.

I Stapelstaden finns det lämpliga lokaler för funktioner angivna i motio-
nen i fastigheterna i området. Sådana lokaler finns till exempel i skolor, 
på daghem, i lekparken Tapuli, på Stapelstadens bibliotek och i Tapulis 
ungdomslokal.

Lokalerna i Tapulis ungdomsgård används flitigt av olika föreningar och 
sammanslutningar. Medlemmarna i de föreningar som utnyttjar lokaler-
na är av många olika åldrar. Sedan ingången av 2017 har lokalerna 
hyrts ut avgiftsfritt för verksamhetsställets egen verksamhet, verksam-
hetsgrupper för helsingforsiska ungdomar och ungdomsorganisationer 
och föreningar, föreningar som har Helsingfors som hemort och 
Helsingfors stads sektorer. Det är dessutom avgiftsfritt att ordna grupp-
verksamhet i ungdomslokalerna då det fråga om den lagstadgade ef-
termiddagsverksamheten eller grundläggande utbildningen i konst för 
barn och unga och integrationsfrämjande verksamhet.

Social- och hälsovårdssektorns socialarbete bland vuxna i områdena 
innebär verksamhet tillsammans med invånarna i syfte att utveckla om-
rådena och trivseln i dessa. Speciellt framhävs hjälp och understöd för 
de som är i den svagaste ställningen och riskeras att bli utslagna. Verk-
samheten är öppen för alla, avgiftsfri i regel och ordnas på invånargår-
dar och förortsstationer samt i andra lokaler i olika delar av staden. 
Dessutom arbetar socialhandledarna inom uppsökande närarbete 
bland invånarna på gatorna och i köpcentrum. Vid utveckling av verk-
samheten beaktas invånarnas och stadens olika områdens situation 
och behov. Social- och hälsovårdssektorn utför samhällsarbete i bo-
stadsområdena i norra Helsingfors. Stapelstaden har ingen invånar-
gård i social- och hälsovårdssektorns besittning, men samhällsarbeta-
res arbetsinsatser riktas till Stapelstaden. Härigenom strävar man att 
främja stadsbornas välmående och sociala trygghet. Stadsstyrelsen 
begär att staden söker och erbjuder invånarlokaler i Stapelstaden eller i 
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den omedelbara närheten för bl.a. föreningar, klubbar, hobbykretsar, 
pensionärer och invånare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ella Tanskanen, stadslots, telefon: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 285

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: 

Tapulikaupunkia ei saa jättää eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin 
kaupunginosiin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä Po-
hjois-Helsingin asuinalueilla, mutta siitä huolimatta Tapulikaupungissa 
ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa. Työnte-
kijöille tulee tarjota myös tilat, pelkkä jalkautuminen alueelle ei riitä eikä 
edistä riittävästi kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuut-
ta. 

Esitämme että viimeiseen kappaleeseen lisätään lause "Kaupunginhal-
litus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikau-
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pungista tai sen välittömästä läheisyydestä mm. yhdistyksille, seuroille, 
harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille".

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 371 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
16.05.2018

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

§ 114
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om förebyggande av 
sexuella trakasserier på Helsingfors stads arbetsplatser och i sta-
dens tjänster

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, interaktionschef, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Katju Aro väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Katju Aro och 31 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden:

1) gör upp ett åtgärdsprogram för förebyggande av sexuella trakasserier 
och ingripande i dessa
2) utarbetar ett utbildningsprogram kring temat för personalen och fört-
roendevalda och som en del av ledarskapsutbildningen
3) delger sina mål såväl i sin egen verksamhet som i dialogen med sina 
intressegrupper

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Utlåtande i frågan har begärts av nämnderna inom sektorerna (se bila-
ga) och jämställdhetskommittén har 26.3.2018 fört en remissdebatt om 
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frågan. Jämställdhetskommittén konstaterade vid behandlingen av frå-
gan att staden ska bygga upp en tydlig process som syftar till att ingri-
pa i sexuella trakasserier. Dessutom konstaterar jämställdhetskommit-
tén att staden ska främja förebyggande av sexuella trakasserier och in-
gripa i dessa genom kommunikation och utbildning.

Stadsstyrelsen konstaterar:

Helsingfors stad förebygger trakasserier av alla slag

Helsingfors stad efterlever lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män (2014/1329). I enlighet med 7 § och 8 § i lagen är sexuella trakas-
serier, trakasserier på grund av kön och trakasserier på grund av könsi-
dentitet eller könsuttryck förbjudna på stadens arbetsplatser och i sta-
dens tjänster. Staden ingriper i trakasserifall på stadens arbetsplatser 
och i stadens tjänster i syfte att eliminera dessa. Detta framgår också 
av sektornämndernas utlåtanden i vilka de praxis som sektorerna byggt 
upp i syfte att hindra ofredande och att ingripa i frågan beskrivs.

Sexuella trakasserier är en trakasseriform som anges i arbetarskydds-
lagen (5 kap. 28 §, 738/2002). Helsingfors stad har redan i många år 
haft en verksamhetsmodell för osakligt bemötande, Helsingin Henges-
sä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen (se bilaga), och en hand-
bok för åtgärder på arbetsplatserna. Frågor om de anställdas upplevel-
ser om diskriminering och mobbning på arbetsplatsen har tagits upp i 
Kommun10-undersökningen sedan år 2014. Bland de av stadens an-
ställda som svarade på enkäten år 2014 hade 11,1 % upplevt diskrimi-
nering och 16,0 % mobbning på arbetsplatsen. År 2016 var siffrorna 
8,8 % respektive 9,2%. På olika organisationsnivåer har det vidtagits 
åtgärder med vilka antalet diskriminerings- och mobbningsfall har börjat 
minska.

Enligt stadens verksamhetsmodell uppmuntras alla att tala om saken 
och påpeka för en kollega, kund eller samarbetspartner som beter sig 
osakligt att denna beter sig störande. Anställda ska vända sig till sin 
chef om de upplever osakligt beteende och om de sett att någon annan 
upplevt trakasserier eller osakligt beteende. De anställda får vid behov 
rådgivning och stöd för ingripande i ofredandet från arbetarskyddsfull-
mäktige, förtroendevalda och företagshälsovården. Cheferna får stöd i 
att utreda trakasserifall av arbetarskyddsorganisationen, HR-sakkunni-
ga, linjeledningen och företagshälsovården.

Såsom jämställdhetskommittén konstaterade i sin remissdebatt är det 
viktigt att staden har tydliga anvisningar för ingripande i sexuella tra-
kasserier. Stadens verksamhetsmodell och guidematerial för ingripan-
de i osakligt bemötande och trakasserier bland stadens anställda förny-
as under år 2018. Det anges en modell för gott och sakligt beteende 



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 373 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
16.05.2018

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

som tar hänsyn till jämställdheten mellan könen, identifieringen av olika 
former av sexuella trakasserier främjas och det görs upp en processbe-
skrivning för ingripande. I det förnyade materialet och i kommunikatio-
nen poängteras alla anställdas ansvar att lyfta fram sina egna upplevel-
ser och om de sett osakligt beteende mot andra för att man ska kunna 
ingripa i osakligt beteende och trakasserier.

I de arbetsuppgifter där anställda har förhöjd risk att bli sexuellt trakas-
serade av kunder har verksamhetsanvisningar utarbetats för arbetet 
och verksamhetsmiljön i fråga tillsammans med personalen. Ett exem-
pel på detta är lägeskartläggningar och anvisningar som gjordes upp i 
tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn.

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att det i processerna för defini-
tion, identifiering och mätning av sexuella trakasserier och för ingripan-
de i dessa i fortsättningen fästs avseende på att fenomenet identifieras 
som en form av förföljelse. Dessutom är det viktigt att det både i hand-
boken Helsingin hengessä och i utbildningarna för chefer och persona-
len uttryckligen talas om sexuella trakasserier som en särskild fråga 
som identifieras och regleras i strafflagen.

Jämställdheten mellan könen främjas

Stadens jämställdhets- och likabehandlingsplaner förnyas år 2018. Be-
redningen av planen omfattar en jämställdhets- och likabehandlingsen-
kät för personalen som skickas till slumpmässigt valda anställda. Enkä-
ten besvaras anonymt. Ett av enkätens delområden är hur allmänt det 
är med upplevelser om sexuella trakasserier och hur framgångsrikt 
man har ingripit i dessa. I en omfattande jämställdhetsenkät år 2011 
meddelade 3 % av svarandena att de upplevt sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen, vilket är klart mindre än det nationella genomsnittet.

Sedan år 2018 har i Kommun10-undersökningen dessutom ingått en 
fråga med vilken det utreds hur allmänna upplevelser om sexuella tra-
kasserier är på Helsingfors stads arbetsplatser. Situationen har redan 
tidigare utretts genom en särskild personalenkät till exempel år 2017 
vid räddningsverket. Då konstaterades signaler av sexuellt ofredande 
som en person kan råka ut för från kunder och ibland också från kolle-
gor.

I den lagstiftning som reglerar Helsingfors stads social- och hälsovårds-
tjänster och fostrans- och utbildningssektor och i de etiska anvisningar-
na för branschen framhävs kundens och patientens rätt till gott bemö-
tande. Detta utgör en bra basis för förebyggande av sexuella trakasse-
rier. I fall där det framgår att en kund eller en patient har blivit utsatt för 
sexuella trakasserier av en anställd är det chefens plikt att vidta disci-
plinära åtgärder. Risken för att det kommer fram ojämlika praxis är 
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störst i de tjänster där maktskillnaden mellan kunden och den anställda 
är stor och växelverkan informell.

Helsingfors stad främjar jämställdheten mellan könen planmässigt i en-
lighet med förpliktelserna i jämställdhetslagen i all sin verksamhet och 
alla tjänster. I jämställdhetsplanen som förnyas år 2018 inkluderas före-
byggande av sexuella trakasserier som en ny åtgärd. De nya sektorer-
na som bildades år 2017 får nu ett tillfälle att samla ihop det arbete och 
den goda praxis för främjande av jämställdheten som byggdes upp av 
de tidigare förvaltningarna.

Förebyggandet av sexuella trakasserier effektiviseras

I enlighet med stadens likabehandlingsplan och dess åtgärdsprogram 
utgör identifiering av trakasserier och ingripande i dessa en del av 
chefsutbildningen. Under de senaste åren har man satsat på kunska-
perna i ledarskap av mångformiga arbetsorganisationer och förlikning 
genom att ordna utbildningsprogram för chefer och coachningsgrupper.

Man har uppmuntrat att ta jämställdhetsteman till en del av andra ut-
bildningar och publicerat till exempel korta undervisningsvideor på 
Helsingforskanalen. Sexuella trakasserier är ofta anknutna till vedertag-
na rutiner och traditionella praxis och därför är det motiverat att i utbild-
ningar påminna att en ojämlik maktställning medför en risk att göra sig 
skyldig till sexuella trakasserier. Chefernas kännedom om den skyldig-
het att övervaka alla slags maktmissbruk som ingår i deras uppgift 
ökas.

Helsingfors framhäver i sin kommunikation attityden mot trakasserier 
och praktiska åtgärder för ingripande i dessa. Det grundläggande bud-
skapet är att var och en ska känna sig trygg och accepterad som sig 
själv på Helsingfors stads arbetsplatser och i stadens tjänster och att 
man ingriper i trakasserier omedelbart. Helsingfors deltar i kampanjen 
Ett trakasserifritt Finland. Stadens verksamhetsmodell för ingripande i 
osakligt bemötande stämmer överens med principerna för kampanjen 
Ett trakasserifritt Finland: 1) Ingrip om du ser 2) Berätta om du upplever 
3) Agera och sprid information.

Ett exempel på Helsingfors stads vilja att vara en framstegsvänlig ar-
betsplats i frågor som gäller likabehandling och jämställdhet är stadens 
stöd för bildande av ett nätverk på stadens nivå för anställda som hör 
till könsminoriteter och sexuella minoriteter våren 2018. Fostrans- och 
utbildningssektorn har effektiviserat sin information och publicerat förfa-
ringssätt för förebyggande av sexuella trakasserier och ingripande i 
dessa på sina webbsidor.
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Stadsstyrelsen konstaterar till slut att Helsingin Hengessä – Sopua ja 
sovittelua työyhteisön arkeen är stadens verksamhetsmodell och åt-
gärdsprogram för hindrande av sexuella trakasserier och ingripande i 
dessa. Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att förnya verksamhets-
modellen. Den förnyade modellen tar ännu bättre hänsyn till sexuella 
trakasserier som ett fenomen. I samband med förnyandet ges informa-
tion om betydelsen av bra uppförande i arbetet och vikten av att hindra 
alla slags trakasserier.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Enroos, chef för personalpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, interaktionschef, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä
2 Helsingin hengessä_sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 286

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Katju Aron aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen (11) jälkeen uusi kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että jatkossa seksuaalisen häirinnän 
määrittelyssä, tunnistamisessa, mittaamisessa ja puuttumisen proses-
seissa kiinnitetään huomiota siihen, että ilmiö tunnistetaan erityisenä 
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ahdistelun muotona. On myös tärkeää, että sekä Helsingin hengessä-
oppaassa että esimiesten ja henkilöstön koulutuksissa puhutaan nime-
nomaan seksuaalisesta häirinnästä erillisenä tunnistettavan ja myös ri-
koslain säätelemänä asiana."

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 53

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien 
seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistu-
van epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä 
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä 
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puut-
tua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä kou-
lutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana ope-
tustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen 
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä kou-
lutuksista esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen 
seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen. 

Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lasten-
suojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla 
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja si-
tä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta ko-
skevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimialan 
ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä. Lasten kanssa työskentele-
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vien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan sel-
vittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasva-
tuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja so-
siaalisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamis-
ta, väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista 
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja tur-
vallisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla 
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henki-
löstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopal-
veluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä. 

Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus

Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on 
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden poh-
jalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten tur-
vaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilö-
kunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitok-
sen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksis-
sa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai vä-
kivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat 
ilmoitukset poliisille. 

Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai ku-
raattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja hä-
irintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen 
tavoista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen 
liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Op-
pilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilö-
stölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppi-
laitoksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aika-
na.

Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen 
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä ki-
elletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen. 
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoitte-
ena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää este-
ettömän ympäristön kehittymistä. 
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja 
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edu-
stajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota 
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
len perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja sukupu-
olen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää ta-
pahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteel-
la ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen 
poistamiseksi. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen 
normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yk-
sittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Opiskeluhuolto

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia op-
pilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisölli-
senä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtai-
set opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suo-
jaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on 
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö

Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirin-
nän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen to-
imialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhteisön 
arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa ja 
ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai siitä 
syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi oh-
jeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea hä-
irintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien 
saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten 
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia. 
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa 
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen. 
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen ko-
kenutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää ku-
ormittamaan mieltä.
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Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta 
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyse-
lyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimen-
piteitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita. 

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lisätään tekstiin:

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän 
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa 
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Perusteet lisäykselle:
Kasko on ainoa toimiala, jossa esihenkilöitä nyt aletaan kouluttaa 
seksuaalisesta häirinnästä. Ja tietysti alan luonteen vuoksi lasten ja nu-
orten kanssa tehtävässä työssä asiaa käsitellään. 

Henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa eli tässä Helsingin kaupungin 
Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -oppaassa seksuaalista häirin-
tää ei käsitellä lainkaan. Tämän vuoksi sekä kympissä että sotessa hy-
väksyttiin samanlainen vastaesitys.

Tällä lisäyksellä saadaan alleviivattua sitä, että yleiset häirinnänvastai-
set ohjeet eivät riitä. Aloitteessa esitetään mm. koulutusta ja ohjeistusta 
nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 73
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Katju Aron valtuustoaloitteeseen ko-
skien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä: 

"Sosiaali- ja terveystoimialalla seksuaalisen häirinnän ehkäisy huomioi-
daan työyhteisötasolla osana perehdytystä ja työpaikan pelisääntöjen 
laadintaa sekä henkilöstölle tarjottavan koulutuksen yhteydessä. Asia-
kastyössä tapahtuvaa häirintää ehkäistään palveluissa noudatettavien 
toimintakäytäntöjen avulla. 

Toimialalla noudatetaan kaupungin toimintaohjetta henkisen väkivallan, 
kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Ohjeen tarkoituksena on antaa 
tietoa, neuvoja ja tukea esimiehille sekä työyhteisöille epäasialliseen 
kohteluun, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Ohje po-
hjautuu kaupungilla laadittuun ”Helsingin hengessä – sopua ja sovit-
telua työyhteisön arkeen” -nimiseen oppaaseen, jossa ohjeistetaan 
mm. miten epäasiallista kohtelua ja häirintää voidaan ehkäistä, miten 
epäasiallista kohtelua kokeneen tulee toimia sekä mistä saa tukea tai 
apua häirintätilanteissa.

Työyhteisössä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käyttäyty-
miseen puututaan erilaisin menettelyin. Sosiaali- ja terveystoimialan 
työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti esimiehet seuraavat työpaikan 
työolosuhteita työyksikkökokouksissa monipuolisesti ja säännöllisesti. 
Lisäksi on käytössä sähköinen ilmoittamismenettely (Työsuojelupakki). 
Mikäli kysymys on rikoksesta, asia ohjataan rikosprosessiin.

Niissä toimialan palveluissa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan 
asiakastyössä, on luotu toimintakäytäntöjä ja rakenteita sen ehkäisemi-
seksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä koskee erityisesti palveluja, joissa 
seksuaalista häirintää kohdataan useammin toiminnan luonteen takia, 
kuten ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa ja kotihoitoa. Lasten 
kanssa työskentelevien rikostausta selvitetään rikostaustan selvittämi-
stä koskevan lain mukaisesti, minkä lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa 
on käytössä HaiPro- ja SPro-ilmoitusmenettelyt asiakkaisiin kohdistuvi-
en haittatapahtumien ja epäkohtien ilmoittamiseksi.

Ikääntyneiden palveluissa kehitetty kaltoinkohteluun puuttumisen malli 
sisältää toimintakäytännöt seksuaaliseen kaltoinkohteluun puuttumi-
seen. Lastensuojelulaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa järjestetään 
asiakkaille ryhmiä, joissa keskustellaan muun muassa itsemääräämiso-
ikeudesta, koskemattomuudesta sekä yhdenvertaisuudesta. Turvallisu-
uteen ja häirinnän ehkäisyyn kiinnitetään lisäksi huomiota huonejärjes-
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telyillä. Työntekijöitä perehdytetään seksuaaliseen häirintään ja seksu-
aalissävytteiseen käyttäytymiseen puuttumiseen. Lastensuojelulaitok-
sissa on lisäksi erilliset käytännöt seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
huomioimiseen rajoitustoimenpiteiden käytössä. Kouluterveydenhuol-
lossa aihetta käsitellään monipuolisesti osana terveysneuvonnan 
seksuaaliterveyden edistämistä. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä 
on järjestetty työntekijöille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää kou-
lutusta esimerkiksi Setan ja Nuorten Exitin kautta.

Tietyissä sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa korostuu asiakkaiden 
työntekijöihin kohdistama seksuaalinen häirintä. Näiden tilanteiden sel-
vittely on haastavaa, ja henkilöstön taholla on tunnistettu tuen tarve hä-
irinnän kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen. Myös niissä palveluissa, 
joissa seksuaalista häirintää kohdataan harvemmin, lisätään avointa 
keskustelua, osaamista ja tarvittaessa tukea aiheesta.

Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tä-
hän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakun-
ta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on keskeinen osa terveyttä ja hy-
vinvointia. Epäasiallinen kohtelu ja häirintä kuormittavat työntekijöitä, 
mikä voi johtaa työhyvinvoinnin heikentymiseen. Haavoittuvassa ase-
massa olevilla asiakkailla on myös muita suurempi riski joutua seksu-
aalisen häirinnän kohteeksi ja tämän takia on tärkeää kiinnittää huomi-
ota häirintää ehkäiseviin toimintakäytäntöihin asiakastyössä. Puuttu-
malla seksuaaliseen häirintään tuetaan niin työntekijöiden kuin asiakka-
iden terveyttä ja hyvinvointia."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvin-
vointivaikutusten arviointia seuraava kappale: "Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon 
keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 59
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu nel-
jästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista 
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio 
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset 
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot 
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epä-
asiallisesta kohtelusta.

Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häi-
rinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiu-
saaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan. Erityisesti liikun-
tapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu puuttumaan tiukasti 
seksuaaliseen häirintään.

Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu 
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jos-
sa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen hä-
irintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja hä-
irintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhtei-
söissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ol-
laan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää 
seksuaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.

Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä viras-
toista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaole-
va tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoasi-
ainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille 
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnal-
lista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa. 
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Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laa-
jasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. 

Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on 
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuk-
sen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kau-
punginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:

"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä 
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmu-
seolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi 
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia 
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden te-
kemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirin-
nästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielen-
käytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei 
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.

Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä 
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisu-
uksissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitel-
massa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voi-
daan hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin vo-
idaan selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella 
voidaan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen 
käytökseen puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiak-
kaiden toteuttamaa. 

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymyk-
senä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuoriso-
palveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toi-
minnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden 
mukaan.  Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuo-
ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankyn-
nyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm. 
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla. 

Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihde-
työtä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen 
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveysky-
selyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosi-
na ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty 
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasva-
tuksesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuu-
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desluokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin 
sekä oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keski-
määrin Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilas-
ta, 220 opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainil-
taan osallistunutta.

Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa oh-
jeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä 
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin. Tässä yhteydessä tul-
laan käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen.

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Kappaleen 3 loppuun li-
sätään:
Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu pu-
uttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään kohtaan 13: Tässä yhteydessä tullaan 
käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän ehkä-
isemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista vi-
estiminen. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 122

HEL 2017-013541 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialalla noudatetaan kaupunkiyhteistä oh-
jeistusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja henkilökun-
taa koulutetaan asiassa säännöllisesti. Työyhteisöjen, johdon ja esimi-
esten tulee noudattaa nollatoleranssia kiusaamisen, epäasiallisen koh-
telun, häirinnän ja syrjinnän suhteen.

Kaupunkiympäristö toimialan työhyvinvointisuunnitelma pitää sisällään 
toimialan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin yl-
läpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi toimintasuunnitelma sisältää la-
kisääteisen työsuojelun toimintasuunnitelman sekä toimenpiteet henki-
löstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Henkilöstölle ja esimiehille suunnattu koulutus pitää sisällään luentoja 
yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä sekä perustietoa eri lain-
säädännöstä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. 
Erityisesti esimiesten yhdenvertaisuusosaamista vahvistetaan esimi-
esvalmennusten avulla, joissa tarjotaan mm. sovittelukoulutusta ja risti-
riitatilanteiden käsittelyä Hetipurku- toimintamallin mukaisesti.

Toimialalla myös seurataan henkilöstö- ja asiakaskyselyjen avulla ko-
kemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Toiminta- ja seuran-
tamalleja kehitetään jatkuvasti epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi, 
jotta siihen pystytään puuttumaan entistä paremmin ja nopeammin.

Lisäksi seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan 
juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. 
Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteutta-
mista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnista-
miseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskitty-
vää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitetty-
jen toimenpiteiden toteuttamista.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tun-
nistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon 
keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava

Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai 
Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Jape Lovén

Poissa: 1
Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 3-8 (1 tyhjä, 1 poissa).

27.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 115
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om avstående från 
stenkol på Sundholmens kraftverk

HEL 2018-000644 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

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 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors omedelbart utreder möjligheterna att avstå från använd-
ningen av stenkol på Sundholmens kraftverk.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett energibolag som i sin 
helhet är i stadens ägo och vars verksamhetsområde omfattar produk-
tion, upphandling, överföring, distribution och försäljning av energi och 
underhålls-, planerings- och entreprenadtjänster och annan affärsverk-
samhet inom energibranschen. Bolaget kan utöva sin affärsverksamhet 
i dotter- och intressebolag och i samföretag.

Enligt stadsstrategin 2017–2021 förverkligar Helsingfors ett modern kli-
matansvar. Ett mål i strategin är att Helsingfors är kolneutralt år 2035 
och minskar utsläppen med 60 procent före år 2030. Kolneutralitetsmå-
let definieras på ett sätt som motsvarar allmän praxis i Finland.
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Helen Ab har i anknytning till fullmäktigemotionen gett ett utlåtande en-
ligt vilket Helen förbättrar sitt stadsenergisystem, som internationellt har 
belönats som världens bästa och mest effektiva, med klimatneutralitet 
som mål. I och med det pågående investeringsprogrammet stängs 
kraftverket på Hanaholmen före utgången av år 2024, varvid Helens 
förbrukning av stenkol halveras. I investeringsprogrammet ingår ett fler-
tal åtgärder för att öka produktionen av förnybar energi och förverkliga 
decentraliserade produktions- och energieffektivitetslösningar tillsam-
mans med kunderna. 

Energiteknologin och -marknaden utvecklas nu snabbt och Helen Ab 
förutser att det i framtiden kommer att finnas energilösningar som grun-
dar sig på annat än energi som produceras genom förbränning. Utöver 
de redan pågående åtgärderna utreder Helen Ab olika slags lösningars 
lämplighet för Helsingfors och deras konkurrensförmåga i fråga om 
kostnader. Närmaste tidens lösningar är till exempel den planerade 
ändringen av bergsgrottorna på Blåbärslandet till säsongsförråd för vär-
me och biovärmecentralerna som planeras för Nordsjö, Dammen och 
Tattarmossen. Produktionsalternativ under utredning som nämns i He-
lens utlåtande är bland annat geotermisk värme, solvärme, laststyrning 
inom eltrafiken och vindkraft.

Helen Ab investerar i lågemissionsproduktionen stegvis, med beaktan-
de av marknaden och den nyaste teknologin. Bolagets investeringspro-
gram är i överensstämmelse med målen för minskning av utsläppen 
och enligt bolaget är stadens kolneutralitetsmål för år 2035 bra och tyd-
ligt. I fråga om investeringar på längre sikt är det förnuftigt att Helen 
väntar och ser vilka teknologier som utvecklas till kommersiella produk-
ter och hur detta sker och sedan fattar investeringsbesluten stegvis.

I sitt utlåtande konstaterar Helen Ab att produktionen av förnybar ener-
gi kräver mer utrymme än produktionen som grundar sig på fossila 
bränslen. I staden finns det i nuläget knappt med lokaler som har plan-
lagts för produktion av bioenergi, och inga lokaler som planlagts för 
vindkraft. För att den energimängd som nu produceras med stenkol ska 
kunna produceras med förnybar energi, behövs betydligt mera utrym-
me: åtta gånger mera för skogsflis, i storhetsklassen hundra gånger 
mera för vindkraft och hundratals gånger mera för solpaneler.

Å andra sidan är det enligt Helen Ab:s expertis nödvändigt att bevara 
Sundholmens kraftverk i energiproduktionsbruk för att trygga innersta-
dens värmetillförsel, särskilt då verksamheten på Hanaholmens kraft-
verk i centrumområdet upphör. I Sundholmsområdet kan man i framti-
den producera energi på många olika sätt också utan stenkol och He-
len Ab:s mål är att avstå från användningen av stenkol på Sundholmen 
under 2030-talet.
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Alla produktionsbeslut som Helen Ab tar ska tas med beaktande av 
värmeproduktionens leveranssäkerhet. Helen måste se till att man vid 
en ökning av den förnybara energin fortfarande kan erbjuda rimligt pris-
satt energi under årets samtliga timmar. Det här förbereder sig bolaget 
på genom att öka värmeförvaringskapaciteten, men enligt bolagets 
uppfattning kommer man att under midvinterns köldperioder behöva 
energi producerad genom förbränning långt framöver.

Helen Ab:s hela energiproduktion, därmed även användningen av sten-
kol, hör till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Styrningen som 
hänför sig till uppnåendet av utsläppsmålen i klimatavtalet från Paris 
kommer att i branscher som hör till utsläppshandeln genomföras med 
hjälp av en utsläppskvot som gäller hela EU-området. Utsläppshan-
delns styrningseffekter kommer att förstärkas. Utsläppen minskas ge-
nom en årlig minskning på 2,2 % (tidigare 1,74 %) av den totala mäng-
den utsläppsrättigheter som beviljas och auktioneras ut till företag från 
och med år 2021. EU har precis kommit överens om att stärka ut-
släppshandelns styrande effekt genom att flytta överlopps utsläppsrät-
tigheter från marknaden till en s.k. marknadsstabilitetsmekanism och 
annullera dem.

Finlands regering har utrett verkningarna av ett förbud mot användning-
en av stenkol för energiproduktion. Regeringen har för avsikt att ta upp 
ett lagförslag som förbjuder stenkol som energikälla för behandling i 
riksdagen under höstperioden. Enligt nuvarande uppgifter förbjuds för-
bränningen av stenkol på kraftverk i Finland i början av maj år 2029. 
Dessutom bereder regeringen ett stödpaket för energibolag som avstår 
från stenkol frivilligt redan år 2025. Den föreslagna storleken på stöd-
paketet är 90 miljoner euro.

Stadsstyrelsen anser att samtidigt med förbudet att använda kol ska 
också energianvändningen av torv förbjudas. Torv orsakar mer koldiox-
idutsläpp än kol och ett förbud mot bara kol kan i värsta fall leda till att 
kolkraftverk ersätts med torvkraftverk.

Enligt Helen Ab:s utlåtande innebär ett förbud mot användningen av 
stenkol för energibruk före år 2030 eller tidigare att ändringen av bräns-
let i Sundholmens samproduktionsverk sker snabbare än beräknat, vil-
ket resulterar i betydligt större kostnader än om man avstår kontrollerat 
från stenkolet. Med beaktande av det omfattande värmebehovet och 
därtill hörande behovet av toppeffekt i Helsingforsområdet, de nu till-
gängliga teknologiska alternativen och den långa genomförandetiden 
för de behövliga investeringarna, är avståendet från stenkol enligt det 
av regeringen aviserade tidsschemat mycket svårt och dyrt i Helsing-
fors. Avståendet leder antagligen till ett behov av flera nya biovärme-
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verk och att finna platser för dem förutsätter att staden genomför utma-
nande lösningar i fråga om markanvändningen. 

Kanslichefen beslutade 6.11.2017, 140 §, tillsätta en arbetsgrupp för 
utsläppsminskningsprogrammet, vars uppgift är att bereda ett åtgärds-
program för genomförandet av utsläppsminskningarna enligt stadsstra-
tegin 2017–2021.

Utsläppsminskningsarbetsgruppen lämnade ett förslag om åtgärdspro-
grammet Kolneutralt Helsingfors 2035, i vilket föreslås de åtgärder med 
hjälp av vilka Helsingfors klimatmål kan uppnås. I programmet föreslås 
åtgärder som stadsorganisationen och/eller dess dotterbolag och sam-
kommuner kan förverkliga i sin verksamhet. Via Helen Ab:s utveck-
lingsprogram förverkligas Helsingfors mål för utsläppsminskningar inom 
energiproduktionen.

Enligt arbetsgruppen förverkligar åtgärdsprogrammet Kolneutralt 
Helsingfors 2035, Helen Ab:s utvecklingsprogram och dess fortsättning 
tillsammans stadens utsläppsmål. Helen bereder fortsatta riktlinjer för 
utvecklingsprogrammet och målet är att avstå från användningen av 
stenkol under 2030-talet. Om staten förbjuder användningen av stenkol 
för energiproduktion före 2030 eller tidigare, betyder det att ändringen 
av bränslet i Sundholmens samproduktionsverk sker snabbare än be-
räknat och med större kostnader. Staten bör ersätta Helen Ab för des-
sa kostnader.

Slutligen konstaterar stadsstyrelsen att staden i sin strategi har förbun-
dit sig till det ambitiösa utsläppsminskningsmålet som genomförs delvis 
med hjälp av Helen Ab:s utvecklingsprogram. Helen Ab förverkligar det 
utvecklingsprogram som staden i egenskap av ägare har beslutat om 
på ett företagsekonomiskt motiverat sätt. Stadsstyrelsen konstaterar att 
staden har förbundit sig att bli kolneutral fram till 2035 i stadsstrategin. 
Detta innebär att staden slutar använda stenkol i basvärmeproduktio-
nen men utesluter inte användningen av stenkol i syfte att trygga leve-
ranssäkerheten eller försörjningsberedskapen. Helen Ab:s mål stäm-
mer också överens med framställningen från utsläppsminskningsar-
betsgruppen. Ur stadens och Helen Ab:s perspektiv är det mycket ut-
manande att avstå från användningen av stenkol enligt ett snabbare 
tidsschema av orsaker som hänför sig till det begränsade antalet tom-
ter som lämpar sig för energiproduktion, längden på kraftverksprojekten 
och biomassans logistik, tillgänglighet, pris och godtagbarhet. 

Staden ska enligt det gällande koncerndirektivet avstå från självpåtag-
na ägarstyrningsåtgärder som försvagar Helen Ab:s ställning på den 
mycket konkurrerade energimarknaden och låta Helen Ab förverkliga 
sitt investeringsprogram, som är i enlighet med stadens ambitiösa ut-
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släppsminskningsmål, stegvis och så att man alltid drar nytta av den 
bästa teknologin och beaktar de eventuella ändringar i lagstiftningen 
som påverkar förverkligandet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Helen Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 283

HEL 2018-000644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan asian 13 kokouksen 11. 
asiana. 

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo 1: 

Korvataan toiseksi viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n ta-
voitteena on kivihiilen käytöstä luopuminen Salmisaaressa hallitusti 
2030-luvulla. Tämä tavoite on linjassa kaupunkistrategian ja päästövä-
hennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa.” 
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TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraa-
liuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä lu-
opumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen 
käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin 
tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esi-
tyksen kanssa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo 2: 

LISÄYS, uusi kappale hiilikieltoa (sivu 3, kpl 2) koskevan kappaleen jäl-
keen:

”Kaupunginhallitus katsoo, että hiilikiellon kanssa samaan aikaan tulisi 
kieltää myös turpeen energiakäyttö. Turve on hiiltä pahempi hiilidioksi-
dipäästöjen aiheuttaja ja pelkän hiilen kieltäminen voi pahimmillaan joh-
taa hiilivoimaloiden korvaamiseen turpeenpoltolla.”

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 116
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande 
av ett evenemang på Malms flygplats år 2018

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Kauko Koskinen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden i samarbete med Malmin lentoaseman ystävät ry ordnar 
ett evenemang med luftfarts- och kulturtema på Malms flygplats år 
2018. Evenemanget kan ordnas i maj i likhet med den ursprungliga in-
vigningsfesten.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Motionen är likalydande med en tidigare motion, som stadsfullmäktige 
14.2.2018, § 44, betraktade som slutbehandlad.

Stadsstyrelsen hänvisar till sitt tidigare svar i ärendet. Med tanke på 
den föreslagna tidpunkten är det lätt att koppla ihop jubileumsårets 
evenemang på Malms flygplats med Helsingforsdagen, som ordnas 
12.6. Olika aktörer har kunnat anmäla sig som arrangörer av dagens 
program och ansöka om produktionsunderstöd för kostnaderna för sitt 
evenemang. Dessutom har det varit möjligt för Malmin lentoaseman 
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ystävät ry att ansöka om konst- och kulturunderstöd för öppen konst- 
och kulturverksamhet för allmänheten.

Programsökningen för Helsingforsdagen slutade 31.3.2018. Malmin 
lentoaseman ystävät ry har inte anmält sig för Helsingforsdagens pro-
gram eller sökt produktionsunderstöd för att ordna ett evenemang.

Kultur- och fritidsnämndens kultursektion behandlar 31.5.2018 de an-
sökningar om kulturunderstöd som kommit in senast 6.4.2018. Malmin 
lentoaseman ystävät ry har inte sökt understöd under ansökningstiden 
våren 2018. Tidsschemat för beredningen och beslutsfattandet när det 
gäller kulturunderstöden hösten 2018 publiceras senare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 254

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 117
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av an-
talet vitkindade gäss och olägenheterna med dem

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Otto Meri väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska vidta effektiva åtgärder för att minska antalet vitkindade 
gäss och olägenheterna med dem.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. 

Den senaste fullmäktigemotion som gällde möjligheterna att minska 
olägenheterna med vitkindade gäss var en motion av ledamoten Fat-
bardhe Hetemaj och 41 andra ledamöter om minskning av beståndet 
av vitkindade gäss. Fullmäktigemotionen behandlades i stadsstyrelsen 
15.2.2016, § 131, och i stadsfullmäktige 2.3.2016, § 60. 

Stadsstyrelsen återremitterade 5.2.2018, § 69, ärendet för ny bered-
ning i syfte att utreda de metoder som i Sverige har använts för att 
minska olägenheterna med vitkindade gäss.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från stadsmiljönämndens mil-
jö- och tillståndssektion och konstaterar att den vitkindade gåsen är 
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fridlyst genom naturvårdslagen och upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldi-
rektiv. För att dispens ska kunna fås av närings-, trafik och miljöcentra-
len (NTM-centralen) eller miljöministeriet för begränsning av beståndet 
av vitkindade gäss krävs det mycket starka grunder, och sådana finns 
det inte vad Helsingfors beträffar.  

Med stöd av 49 § i naturvårdslagen (1096/1996) kan NTM-centralen el-
ler miljöministeriet i enstaka fall ge tillstånd att avvika från fridlysnings-
bestämmelserna på de grunder som nämns i artikel 9 i fågeldirektivet: 

- hänsyn till människors hälsa och säkerhet, 

- hänsyn till flygsäkerheten, 

- för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vat-
ten, 

- för att skydda flora och fauna. 

Enligt den gällande lagstiftningen och den vedertagna tolkningen av 
denna har tröskeln för tillämpning av grunderna för avvikelse inte över-
skridits vad Helsingfors beträffar.

Det är alltjämt skäl att minska olägenheterna av gåsspillning för trivseln 
på något annat sätt än genom att begränsa beståndet. Till dessa hör 
renhållning, minskad gräsklippning, inhägnad och eventuellt fördrivning 
med hjälp av människor eller hundar (vilket kräver tillstånd av NTM-
centralen). Det är klart att detta leder till kostnader på samma sätt som 
andra skötselåtgärder som anses behövliga. Genom att minska gräs-
klippningen på strandremsor går det att skapa ängsliknande mark med 
högt gräs, som gässen inte finner lockande. På dessa remsor kan grä-
set också ersättas med andra marktäckande växter. De här åtgärderna 
ökar inte kostnaderna, utan minskar dem.

Parkerna i Malmö kan inte direkt jämföras med läget i Helsingfors, ef-
tersom grågäss och vitkindade gäss har utplanterats i dem alltsedan 
1970-talet. Inte heller senare under EU-medlemstiden har vare sig na-
turdirektivet eller Sveriges naturvårdslag tillämpats på skötseln av de 
planterade bestånden. Utöver att gässen lämnar efter sig spillning för-
svarar de sina bon och ungar i parkerna i centrum, då problemen med 
aggression i Helsingfors är koncentrerade till några öar där de häckar 
(Högholmen, Stora Räntan, Lonnan). I Helsingfors häckar gässen inte 
på fastlandet, och på grund av hundar och cityrävar är det osannolikt 
att de börjar göra det. I Malmö började man plocka ägg år 2010, då det 
fanns ca 300 par, och fram till 2016 hade beståndet sjunkit till ungefär 
50 par. Att plocka ägg har i Malmö ansetts vara en hänsynsfull lösning 
jämfört med att skjuta fåglar, vilket har skett i liten skala.
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I Sverige skjuts uppskattningsvis tusentals vitkindade gäss varje år i 
syfte att skydda skörden. Termen skyddsjakt används också när för-
drivningen från gräsmattor effektiviseras med avskjutning. Fågeldirekti-
vet verkar i detta avseende tolkas annorlunda i Sverige än i Finland. 
Det är dock inte möjligt att på försommaren fördriva gåskullar utan flyg-
förmåga genom avskjutning. De viktiga områdena exempelvis i Brunns-
parken och Arabiastranden där gässen äter gräs är inte heller på sen-
sommaren lämpliga för effektiviserad fördrivning genom avskjutning.

Staden följer hur antalet vitkindade gäss utvecklas och söker vid behov 
dispens hos NTM-centralen för att minska de olägenheter som gässen 
orsakar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien kannan vähentämisek-
si

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 287

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

23.04.2018 Pöydälle

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.03.2018 § 48

HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kau-
punginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin tiedossa, että valkoposkihan-
hien ulosteet ärsyttävät monia kaupunkilaisia. Valtuustoaloitteita hanhi-
en torjumiseksi tai vähentämiseksi on tehty aiemmin eri perusteilla vuo-
sina 2006 ja 2015.

Valkoposkihanhien asema luonnonsuojelulaissa, lintudirektiivissä tai 
hallintokäytännössä ei ole muuttunut. Valkoposkihanhen kannan rajoit-
taminen olisi periaatteessa mahdollista ELY-keskuksen tai valtakunnal-
lisesti ympäristöministeriön myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan 
myöntäminen direktiivilajille vaatisi kuitenkin vahvat perustelut. Luon-
nonsuojelulain 49 §:ssä viitataan lintudirektiivin 9 artiklan mahdollisiin 
poikkeamisperusteluihin.

Valkoposkihanheen joissakin Euroopan maissa, mahdollisesti Suomen 
maaseudullakin, soveltuu lintudirektiivissä mainittu kohta torjunnasta 
”viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vaka-
van vahingon estämiseksi”, mutta tämä ei ole sovellettavissa Helsingin 
puistonurmikoiden viihtyisyyteen. Myöskään kohdan ”kansanterveyden 
ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi” kynnys ei ylity.

Aloitteessa arvioidaan kevään 2017 hanhikuolemia populaation hallit-
semattomasta kannankasvusta johtuvaksi. Tällaista syy-yhteyttä ei voi-
da vahvistaa. Aikuisten valkoposkihanhien ja harmaalokkien viimekevä-
isen joukkokuoleman aiheuttajaakaan ei voitu määrittää Eviran tutki-
muksissa, ainoastaan lintuinfluenssa voitiin sulkea pois. Joukkokuole-
mia ja tautiepidemioita on saaristolinnuistamme todettu myös harvalu-
kuisilla lajeilla, kuten merikotkalla (lintuinfluenssatapaukset 2017) ja ru-
okilla.

Aloitteen mukaan hanhien jätökset aiheuttavat mahdollisesti terveys-
haittoja muille eläimille ja lapsille. Tästä ei myöskään ole näyttöä.
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Kannan vähentämiseen tähtääviin torjuntakeinoihin ei ole mielekästä 
hakea lupia, koska ELY-keskuksen ei ole mahdollista niitä nykyisen 
lainsäädännön ja sen vakiintuneen tulkinnan mukaan myöntää. 

Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla 
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja 
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mah-
dollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-
keskuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä 
muutkin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleik-
kuuta vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota 
hanhet eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla 
korvata muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kulu-
ja, vaan vähentävät niitä.

Ruotsissa käytettyjä rajoituskeinoja

Kaupunginhallituksen valmisteluun palauttamispäätöksessä kehotetaan 
selvittämään Ruotsissa, esimerkiksi Malmössä, käytettyjä keinoja kan-
nan rajoittamiseen. 

Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen 
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-lu-
vulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jä-
senyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelula-
kia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat 
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressio-
ongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka, 
Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja 
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Mal-
mössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n. 
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Mu-
nien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lin-
tujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.

Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sa-
don suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun am-
pumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkin-
ta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan löysempi kuin Suomessa. 
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottami-
nen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät 
laidunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät 
myöskään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun 
karkotukseen.

Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
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tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi.

Asian esittelyn aikana paikalla ollut ympäristötarkastaja Raimo Pakari-
nen poistui asian käsittelyn jälkeen.

Käsittely

23.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tapio Klemetti: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12:

"Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12: "Val-
koposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana 
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee 
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi."

Jaa-äänet: 2
Silvia Modig, Leo Stranius

Ei-äänet: 5
Tapio Klemetti, Anna Mäenpää, Lea Saukkonen, Lilja Tamminen, Pertti 
Villo

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Mukhtar Abib, Vafa Järnefelt

19.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Eeva Pitkänen

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

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 118
Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om uppkallan-
de av ett stråk efter författaren Alpo Ruuth

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att stråket genom Katri Valas park ska uppkallas efter författaren 
Alpo Ruuth eller alternativt att det i stadsdelen ska letas efter någon 
annan plats som kan uppkallas efter den kända författaren från områ-
det. 

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 ett utlåtande från namnkommittén och kon-
staterar att namnkommittén anser det vara en bra idé att en stig i Katri 
Valas park får bära författaren Alpo Ruuths namn. I den omedelbara 
närheten av parken finns Alpo Ruuths födelsehem (Svalbobrinken 10) 
och de trakter där han bodde i sin barndom och ungdom (Hörnebergs-
gatan). Också Ruuths genombrottsverk Kämppä (1969) utspelar sig 
kring dessa kvarter. Den stig som i motionen föreslås bli namngiven är 
betydelsefull för att de som rör sig i området ska kunna orientera sig, 
och det är ändamålsenligt att stigen har ett namn. Namnkommittén har 
föreslagit detaljplanläggningstjänsten inom stadsmiljösektorns service-
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helhet markanvändning och stadsstruktur att fotgängarstråket i södra 
delen av Katri Valas park, mellan Göksgränd och Vilhelmsbergsgränd, 
ska få namnet Alpo Ruuths stig–Alpo Ruuthin polku.

Detaljplanechefen vid stadsmiljösektorns servicehelhet markanvänd-
ning och stadsstruktur beslutade 4.4.2018, 3 §, ge stigen i Katri Valas 
park i Sörnäs (10 stadsdelen) namnet Alpo Ruuths stig–Alpo Ruuthin 
polku. Den åtgärd som föreslås i motionen har därmed vidtagits.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo 
Ruuthin mukaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 233

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29

HEL 2017-010606 T 00 00 03
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Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun al-
lekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruut-
hin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen ni-
mistössä. 

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön mu-
istoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syn-
tynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, 
tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa 
sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita 
käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuo-
lemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilaut-
akunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimi-
stössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, 
jolloin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdol-
lista tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan 
ja elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin ni-
mikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, 
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti 
(Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavu-
orenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille 
tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orien-
toinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi 
tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön 
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, 
että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhonvu-
orenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka 
teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmi-
siä. 

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Ka-
rin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. 
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Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna tu-
otiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaa-
teen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut pu-
iston läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa 
määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnano-
san ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan er-
illisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan 
päätöksenteosta. Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 
momentin kohdan 12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kau-
punkiympäristölautakunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on 
päätöksellä 20.6.2017 § 6 siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan 
nimenmuutoksiin, joissa ei ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä 
muutoksesta. Nimistötoimikunta katsoo, että nimettömän polun nimeä-
minen ei ole periaatteellisesti merkittävä asia.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 119
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbe-
egolfbanor i Helsingfors

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Jussi Chydenius väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jussi Chydenius och 25 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden snabbt ska vidta åtgärder i syfte att anlägga nya frisbee-
golfbanor under nästa fullmäktigeperiod.

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 utlåtanden från stadsmiljönämnden och kul-
tur- och fritidsnämnden och konstaterar att en utredning om frisbeegolf-
banor i Helsingfors, som färdigställdes 2012, kartlade nuläget för ba-
norna och gick in på hur en bana planeras, anläggs och upprätthålls. 
Målet var att hitta en plats för en ny frisbeegolfbana i östra Helsingfors. 
Som plats för en sådan valdes Paukkulaparken i Stensböle. Initiativet 
till en ny 18-hålsbana i Stensböle kom speciellt från dem som utövar 
grenen. Nämnden för allmänna arbeten godkände 6.3.2012 riktlinjer för 
frisbeegolfområdena och utredningen om frisbeegolfbanor i Helsingfors 
att följas som vägledning. Idrottsnämnden beslutade 27.3.2012 följa ut-
redningen om frisbeegolfbanor i Helsingfors som vägledning. 
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Då grenen har ökat i popularitet och det finns tryck på förändringar i 
stadens markanvändning är det nödvändigt att uppdatera utredningen. 
För detta svarar stadsmiljösektorn och idrottsservicehelheten i kultur- 
och fritidssektorn. Vid uppdateringen av utredningen söks det platser 
för en ny 9-hålsbana och en ny 18-hålsbana och dessutom utreds möj-
ligheten att förstora banan i Stensböle. Banans nuvarande rymliga di-
mensioner medger också arrangemang av tävlingar. Stensbölebanan 
är mycket aktivt i användning och behöver iståndsättning och bearbet-
ning av kastplatserna på grund av slitage.

Att anlägga en ny bana kräver noggrann planering och nära växelver-
kan med grenutövarna och invånarna. En fungerande, fullstor 18-håls-
bana kräver ett område på ungefär 10 hektar. Det är viktigt att frisbee-
golfbanorna kan nås med högklassiga kollektiva trafikförbindelser, men 
det måste också reserveras plats för parkering. Platsen för en bana bör 
väljas med beaktande av områdets läge, nåbarheten, anpassningen till 
den övriga markanvändningen, säkerheten, markslitaget och naturvär-
dena.

Anställda vid friluftstjänsterna inom idrottsservicehelheten träffade i ja-
nuari 2018 den som väckt motionen och företrädare för frisbeegolfklub-
bar i Helsingfors. Vid det gemensamma mötet kom de överens om att 
friluftstjänsterna tillsammans med företrädare för klubbarna utreder 
möjligheten att anlägga en tillgänglig frisbeegolfbana i Svedängens fri-
luftsområde och en golfbana på pro-nivå i Luks friluftsområde i Esbo. 
Stadsmiljösektorn planerar för närvarande en 9-håls frisbeegolfbana i 
Nordsjö idrottspark, och den bli färdig år 2019. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 234

HEL 2017-011628 T 00 00 03



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 407 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
16.05.2018

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

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154

HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan li-
ikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen 
suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja. 

Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan pu-
istossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa, 
Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä 
Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.

Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfra-
taselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin ra-
dan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös 
etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoi-
tui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoitta-
misesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lauta-
kunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista 
sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi. 
Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa 
Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.

Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.
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Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläi-
selle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajen-
tamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa 
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa 
käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuuten-
sa vuoksi.

Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuoro-
vaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimit-
taisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoi-
sen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkis-
ten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikun-
tapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019. Li-
ikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja 
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen. 

Käsittely

20.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden 
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun men-
nessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikunta-
palvelut.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto 
Rautavan vastaehdotuksen.

13.02.2018 Palautettiin

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42

HEL 2017-011628 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren li-
ikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alue-
iksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole hallinnassaan Helsingin kau-
pungin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi pe-
rustaa frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima 
maa-alue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on 
lisäksi Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoos-
sa ja Vihdissä. 

Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018 
aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat. 
Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen 
edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön fris-
beegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoos-
sa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. 

Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten 
sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvalli-
suus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 120
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbee-
golfbana till Degerö

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Seija Muurinen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 32 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det ska utredas om en frisbeegolfbana kan anläggas i Degerö-
området, t.ex. nära Degerö idrottspark eller på ängen intill Fladaham-
nen.  

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 ett utlåtande från kultur- och fritidsnämnden 
och konstaterar att Degeröområdet inte lämpar sig för en frisbeegolfba-
na eftersom markområdet är begränsat, den övriga användningen livlig 
och detaljplaneändringar aktuella.

Helsingfors stads byggnadskontor gjorde år 2012 en utredning om fris-
beegolfbanor i Helsingfors. I utredningen kartlades de dåvarande fris-
beegolfbanorna inom Helsingfors stads område och undersöktes plat-
ser för eventuella nya banor. Vid utredningen undersöktes 14 olika ob-
jekt som områden där banor eventuellt kan anläggas. Bara två områ-
den, Stensböle och Nordsjö idrottsparker med omgivning, befanns 
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lämpliga för frisbeegolfbanor. En bana har anlagts i Stensböle och det 
är sannolikt att en bana anläggs i Nordsjö när byggarbetena inleds i 
parkområdet bortom idrottsparken. 

Idrottsservicehelheten har inom Helsingfors stads område inte i sin be-
sittning tillräckligt stora, sammanhängande och för grenen lämpliga 
markområden där det är möjligt att anlägga en fullstor frisbeegolfbana. 
Det enda större markområde som idrottsservicehelheten förvaltar i 
Helsingfors och som kan vara lämpligt för en bana är Svedängens fri-
luftsområde. 

Det är svårt att hitta plats för en ny, fullstor frisbeegolfbana i Helsing-
fors allmänna grönområden på grund av utrymmesbehovet och be-
gränsningarna med avseende på säkerheten. Platserna för nya banor 
bör väljas med beaktande av många olika delområden såsom läget, 
nåbarheten, anpassningen till den övriga markanvändningen, säkerhe-
ten och hur marken tål slitage.

För spel av frisbeegolf krävs det ett område med så få andra använda-
re som möjligt till följd av störningarna från flygande discar och den 
eventuella olycksrisken. En bana lämpar sig bäst i ett vidsträckt, sam-
manhängande grönområde. 

Inom Degerö idrottsparks område, som förvaltas av idrottsservicehel-
heten, finns det ett flertal platser för olika idrottsgrenar, planer och en 
badstrand. I idrottsparken finns det många flitigt använda friluftsstråk 
och området genomkorsas av ett lokalt gång- och cykelstråk. På de här 
frekventerade stråken rör sig dagligen flera hundratal människor året 
om, och under sommarperioden anlitas de i ännu högre grad.

Utvecklingen av området för Degerö idrottspark påverkas också av ak-
tuella detaljplaneändringar. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 235

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80

HEL 2018-000640 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu 
frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun 
käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityk-
sen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset 
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mah-
dollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivi-
sesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia. 

Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen 
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren li-
ikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alue-
iksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun 
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella  
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia 
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa 
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka vo-
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isi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta on 
tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mahdolli-
selle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon. 

Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä vi-
heralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten 
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita 
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, 
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.

Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mah-
dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi sovel-
tuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esi-
merkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat, 
peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.

Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle si-
jaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Li-
ikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja 
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti 
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden 
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.

Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käyn-
nissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyi-
sen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos, 
jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palveluti-
loja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköi-
sesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan 
uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista li-
ikuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen 
kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden, 
vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan 
metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi. 
Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa 
aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 121
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om löptrappor till 
Nordsjötoppen

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Ville Jalovaara väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska byggas löptrappor till Nordsjötoppen.

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 
Nordsjötoppens underhålls- och utvecklingsplan samt ett områdeskort, 
där man bestämmer målen för underhåll och utveckling på lång sikt, blir 
färdiga under 2018. Det är meningen att man ska bygga ut vandringsle-
der med skyltning, entréområden med parkeringsplatser vid Nord-
sjötoppen före 2021.

Stadsmiljösektorn utreder hur löptrappor lämpar sig för Nordsjötoppen i 
samband med beredningen av den ovan nämnda planen och områ-
deskortet. Bland annat topografin och markförhållandena samt natur-
värden påverkar möjligheterna att bygga löptrappor. Under 2018 görs 
det också en säkerhetskartläggning av området.
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Stadsmiljösektorn kartlägger även i övrigt lämpliga platser för löptrap-
por i Helsingfors under 2018. Nordsjötoppen ingår också i denna kart-
läggning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 236

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 61

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuo-
to, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä. 
Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat 
myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mah-
dollista.

Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen 
asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähi-
virkistystä että seudullisia virkistystarpeita.

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittä-
missuunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehi-
tys- ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit 
opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, 
että Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 
2020 aikana.  

Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden 
soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuhte-
iden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät 
itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua, 
ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaa-
ran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa 
säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen 
viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteutta-
maan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja 
maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta. 

Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksupor-
taille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kar-
toituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana. 

Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti 
liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa ju-
oksuportaat esiin hankepriorisoinneissaan.

Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain 
osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyt-
tää porrasjuoksuun lumettomana aikana.

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 22

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kunto-
portaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kunto-
portaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kanna-
tettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin 
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portai-
den ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kau-
punkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kun-
toportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella 
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä. 

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. 

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti 
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta 
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin 
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portai-
den valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut 
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaares-
sa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikak-
si Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaa-
rentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue 
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue 
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikä-
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li portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huo-
mioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 122
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering 
av sopkärl längs med strandpromenaderna

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 17 övriga ledamöter föreslår i sin mo-
tion att antalet sopkärl ska ökas längs med strandpromenaderna i de 
nya stadsdelarna och även på de gamla områdena, såsom Kronoha-
gen och Broholmen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Inom ramarna för sina resurser ökar stadsmiljösektorn antalet sopkärl 
på de allmänna områden som hör till dess renhållningsansvar. På 
grund av motionen utreder man behovet av extra sopkärl vid strandpro-
menaderna i Kronohagen och Broholmen, och nya placeras ut om det 
behövs.

Sopkärlen längs de nya strandpromenaderna sätts på plats först när 
rutten blir klar och överlämnas åt underhållet. Stadsmiljösektorn grans-
kar behovet av sopkärl på nya områden tillsammans med den entrepre-
nör som ansvarar för underhållet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 237

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruu-
nunhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan 
lisäämään tai siirtämään.
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Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä 
urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja 
roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alu-
een luovutusta ylläpitoon.

Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jätehu-
olto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. Kau-
pungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa. 

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja 
viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli 
ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien 
puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma 
roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtu-
makäyttöön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nope-
asti tarpeen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jä-
tehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuol-
lon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 123
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om befrielse av bil-
platser reserverade för diplomatfordon för allmänt bruk

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Otto Meri väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
de bilplatser som reserverats för diplomatfordon tas i allmänt bruk.

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 stadsmiljönämndens utlåtande och konsta-
terar att Helsingfors stad på begäran av ambassaderna reserverat bil-
platser för två CD-bilar inom gatuområdet till ambassadernas förfogan-
de. Reserveringen av platser baserar sig på Wienkonventionen om di-
plomatiska förbindelser. Eftersom reserveringen baserar sig på ett in-
ternationellt avtal och etablerad internationell praxis är det inte motive-
rat att göra den utredning som nämns i motionen.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 239

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukai-
sesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta py-
säköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoitta-
maan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman lähel-
tä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen pe-
rustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, jo-
ka tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaa-
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nottajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suorit-
tamista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijai-
sesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla vi-
erailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdolli-
suuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähety-
stön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähe-
tystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus 
suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikko-
jen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kan-
sainvälinen tapa.

Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi 
kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme 
EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa 
käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin 
edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja 
muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuproses-
sista. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön proto-
kollapalveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esi-
tyksen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. 
Päätös CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saa-
tetaan tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölauta-
kunta katsoo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa 
Wienin yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää 
lisähyötyä nykykäytäntöön.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 124
Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om åretrunt-
stadscyklar och vinterunderhåll av cykelvägar

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Sameli Sivonen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sameli Sivonen och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att stadscykelsystemet tas i bruk året runt och att effektiviserat vin-
terunderhåll tas i bruk i större utsträckning.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadscykeltjänstens årliga verksamhetsperiod har varit från maj till ok-
tober. I vår tidigarelagdes starten till april. Att ytterligare utvidga stads-
cykelsäsongen kan betraktas som en god idé med tanke på främjandet 
av cykelåkningens färdsättsandel. Om systemet förverkligas så att det 
lämpar sig för åretruntbruk innebär det vissa utmaningar såväl för själ-
va stadscykelsystemets verksamhet som för underhållet av allmänna 
områden. 

Vid en övergång till en modell med åretruntverksamhet måste de nuva-
rande stadscykelstationerna som fungerar med solel bytas ut till statio-
ner med fasta elanslutningar. Det här orsakar kostnader på cirka 
900 000 euro. Å andra sidan undviker man kostnaderna för den årliga 
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installeringen och demonteringen av stationerna. Åretruntanvändning-
en ökar cyklarnas och stationernas servicebehov. Åretruntverksamhe-
ten uppskattas öka stadscykelsystemets operativa kostnader med totalt 
550 000 euro per år. De nuvarande kostnaderna är cirka 1,3 mn euro 
per år.

Stadscykelsystemets åretruntverksamhet påverkar bl.a. plogningen i 
allmänna områden och arrangemangen kring snölogistiken och sand-
ningen och upptagningen av sand samt tvättandet av gator. En över-
gång till åretruntstadscyklar ökar gatuhållningens kostnader. Att upp-
rätthålla cykelstationerna i användbart skick förutsätter också tilläggsåt-
gärder inom gatuhållningen.

Den i motionen nämnda effektiviseringen av vinterunderhållet av cykel-
leder har prövats från och med hösten 2015 på vissa huvudnät för cy-
kelåkning, såsom Banan. Vinterunderhållet enligt en effektiviserad kva-
litetsnivå har omfattat cirka 35 km huvudleder och av dessa har tre le-
der haft borstsaltning. Borstsaltningen orsakar tilläggskostnader på cir-
ka 10 000 euro per kilometer jämfört med vanligt vinterunderhåll. För-
söket har avslutats och rapporten om försöket färdigställs i april. Resul-
taten av vinterunderhållet och eventuella fortsatta åtgärder, såsom att 
utvidga det effektiviserade vinterunderhållet eller göra det stadigvaran-
de, utreds som bäst.

I arbetet för att uppdatera programmet för främjande av cykelåkning, 
som inleds i år, granskas och bedöms också nuläget och utvecklings-
behoven inom vinterunderhållet av cykelleder. Programmet färdigställs 
under år 2019. 

Stadsstyrelsen anser att det är ändamålsenligt att begrunda en förläng-
ning av användningssäsongen för stadscykeltjänsten först efter de 
nämnda utredningarna. Innan man fattar beslut om en eventuell för-
längning av användningssäsongen för stadscykeltjänsten finns det or-
sak att följa och utvärdera verkningarna av den redan genomförda tidi-
gareläggningen av stadscykelsäsongen och av Esbo stadscykelsy-
stem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 240

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 123

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Hankenumero 5264_159

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ensimmäiset vuodet ovat olleet 
menestys. Kauden pidentäminen ja ympärivuotinenkin käyttö on nous-
seet esille yhtenä keinona kehittää järjestelmää ja edistää pyöräilyä. 
Kaupunkipyörien toteuttaminen ympärivuotisesti sisältää kuitenkin vielä 
ratkaisemattomia taloudellisia ja toiminnallisia haasteita esimerkiksi jär-
jestelmän toteuttamisen sekä asemien talvikunnossapidon osalta.

Nykyisin asemat toimivat akkujen ja aurinkosähkön avulla, eikä niihin 
ole rakennettu kiinteää sähköliitäntää. Auringon valo talvikaudella on 
niin vähäistä, että asemiin tulisi rakentaa kiinteä sähköliittymä, mikä li-
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säisi asemien muutos- ja perustamiskuluja. Järjestelmän toimivuuden 
varmistamiseksi pyöräasemien kunnossapidosta olisi huolehdittava ym-
pärivuotisesti, mikä myös lisäisi kustannuksia. Vaihtelevat sääolosuhte-
et talvisin aiheuttaisivat pyörien ja asemarakenteiden kulumista, mikä li-
sää huollon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia.

Kaupunkipyörädatan perusteella pyörien käyttöaste laskee syksyn ede-
tessä ja sääolosuhteiden heiketessä, joten on oletettavissa, että tal-
vikaudella pyörien käyttöaste jää muuta kautta alemmaksi. Pyörissä it-
sessään sijaitsevat akut latautuvat ajon aikana, joten eritoten kylmällä 
säällä pyörien yleinen toimintavarmuus kärsii, kun pyörillä ajetaan vä-
hemmän. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotisuutta harkittaessa on selvitet-
tävä myös asemien ympärivuotisen käytön vaikutukset yleisten aluei-
den ylläpitoon. Tärkeimpinä selvitettävinä asioina ylläpidon kannalta 
ovat talvihoidon ja lumilogistiikan sekä hiekoitussepelin noston ja katu-
jen pesun toimivuuden varmistaminen. Lumenkuljetuksessa logistisesti 
tärkeitä kasaus- ja kuormausalueita tarvitsevat erityisesti kantakau-
pungin taloyhtiöt. Kuluvana talvena ylläpidossa käytetään 40 ajoradalla 
sijaitsevaa pyöräasemaa lumen ja hiekoitussepelin lyhytaikaiseen kas-
aukseen. Hiekotushiekan poistamisen logistinen varmistaminen no-
peuttaa katujen pesua ja hillitsee katupölystä johtuvaa ilmanlaadun hei-
kentymistä keväisin.

Kaupunkipyörien ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia selvitetään 
jatkossa tarkemmin. Kaupunkipyörien käytöstä on selvityksiä tekeillä, 
niin asiantuntijatyönä kuin oppilaitosten lopputöinä. Selvitysten, muual-
ta saatujen kokemusten ja muun arvioinnin karttuessa voivat HKL, Lii-
kenne- ja katusuunnittelupalvelu, kaupunkipyöräoperaattori sekä kun-
nossapidosta vastaavat tahot yhteistyössä selvittää mahdollisuuksia si-
irtyä ympärivuotiseen tai lähes ympärivuotiseen kaupunkipyöräjärjestel-
mään. Selvityksessä tulee arvioida ympärivuotisen järjestelmän hyödyt 
siitä aiheutuviin kustannuksiin sekä mahdolliset vaikutukset kesäkau-
den palvelutasoon. Kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentaminen on 
tällä hetkellä arvioitu tärkeämmäksi toimenpiteeksi järjestelmän kehittä-
misessä.

Talvikunnossapidon tehostaminen

Pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) talvikunnossapidon osalta toi-
menpiteinä mainitaan seuraavaa: parannetaan pyöräväylien talvihoitoa 
päivittämällä ylläpitoluokituksia ja parantamalla korkeimman luokan laa-
tutasoa, sopeuttamalla kalustoa tulevaisuuden pyöräliikennejärjestelyi-
hin sekä siirtymällä asteittain reittikohtaiseen kunnossapitoon. 
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Helsingissä katualueilla sijaitsevat jalankulku- ja pyöräväylät ovat talvi-
hoidossa kaupunkiympäristö -toimialan asettaman kolmitasoisen ylläpi-
toluokituksen ja siinä esitettyjen laatuvaatimuksien mukaisesti. Myös 
tärkeimmät työmatkaliikennettä palvelevat valaistut puistoraitit ovat tal-
vihoidossa. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara se-
kä yksityiset palveluntuottajat suorittavat käytännön työt.

Ylläpidon osalta käynnistettiin syksyllä 2015 kokeilu pyöräilyn pääver-
kolla talviolosuhteiden parantamiseksi. Aluksi kokeilussa oli Baana Ru-
oholahdesta Kansalaistorille ja siitä pääradan vartta Oulunkylään. Te-
hostetun talvihoidon pyöräväylästöä on laajennettu vuosittain. Tällä 
hetkellä Helsingissä on pyöräilyn pääväyliä 35 km tehostetun laatuta-
son talvihoidossa. Tästä harjasuolauksessa on kolme reittiä: Ruoholah-
desta Oulukylään, Espoon rajalta Lauttasaareen ja sieltä Meilahden 
kautta Lehtisaareen sekä Kansalaistorilta Sörnäisiin. Lisäksi yksi reitti 
on tehostetussa aurauksessa rantaradan varrella Ilmalasta Espoon ra-
jalle.

Turussa on tänä talvena aloitettu yhden pyörätieosuuden harjasuolaus. 
Helsingin kaupungin ylläpidon tilaajat ovat käyneet vuoropuhelua Turun 
kaupungin edustajien kanssa ja jakaneet heidän kanssaan kokemuksia 
tehostetusta talvihoidosta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä kalu-
stosta ja jäänsulatusmateriaaleista.

Verrattuna perinteiseen talvihoitoon, harjasuolauksen korkeammat 
kustannukset syntyvät pääasiassa huomattavasta suuremmasta työa-
jasta, lisäkalustosta jota hoitoon käytetään sekä liukkaudentorjuntama-
teriaalin suuremmasta menekistä ja hinnasta. Harjasuolauksen li-
sämäärärahantarve on noin 10 000 euroa/km verrattuna normaalin tal-
vihoidon vuosikustannuksiin.

Pyöräilyväylien kunnossapidon taso on sekä resurssi- että menetel-
mäkysymys. Taloudelliset resurssit peilautuvat suoraan kaupungin poli-
ittiseen tahtoon. Investoiminen toimivaan auraukseen ja liukkaudentor-
juntaan vähentäisivät onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia, 
lisäisivät pyöräilyn suosiota sekä mahdollistaisivat paremmin ympärivu-
otisen pyöräilyn.

Nykyisellä rahoitustasolla paremman talvihoidon laatutason tarjoami-
nen pyöräilijöille tulee olemaan haasteellista ja mahdollisuudet sen laa-
jentamiseen vähäiset. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun 
yleiset alueet -yksiköllä on valmius hankkia korkeamman laatutason tal-
vihoitoa pyöräilijöille kasvattamalla laadukkaamman talvihoidon väylä-
stöä noin 5 - 10 km vuosittain pyöräilyn baanaverkoston rakentamisen 
edetessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tehostetun talvihoidon 
verkoston kasvattamiseen on varauduttu kaupungin budjetissa. 
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Nykyinen pyöräväylien tehostetun talvihoidon kokeilu päättyy tänä vu-
onna ja loppuraportti pyöräväylien tehostetusta talvihoidosta ja harjasu-
olauksesta laaditaan tämän vuoden aikana. Mikäli pyöräväylien talviho-
idon laatutason nostamiseen myönnetään erillistä määrärahaa, tehos-
tettu talvihoito voidaan vakiinnuttaa määrärahatasoa vastaavalle verko-
stolle. 

Pyöräilyn edistämisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti erit-
täin kannattavaa. Tänä vuonna on alkamassa myös pyöräilyn edistämi-
sohjelman päivitystyö, minkä yhteydessä tullaan arvioimaan myös 
pyöräväylien talvikunnossapidon nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita sekä 
mahdollista muuta kehittämistä.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokeilun raportin 
valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) pyöräväyli-
en tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun päättyes-
sä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajentamises-
ta tulevina talvina.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokei-
lun raportin valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) 
pyöräväylien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun 
päättyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajen-
tamisesta tulevina talvina.

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

27.02.2018 Pöydälle

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.02.2018 § 22

HEL 2017-013031 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien kaupunkipyöräpalvelun ympärivuo-
tista käyttöä.

Kaupunkipyöräpalvelun vuosittaiseksi toimintakaudeksi määriteltiin pal-
velua käynnistettäessä kuusi kuukautta, toukokuusta lokakuuhun. Kau-
den aloitus- ja lopetusajankohdat ovat osaltaan riippuvaisia katujen 
kunnossapidon ja pyöräasemien perustamistöiden vaatimuksista. Ase-
mien asennus- ja poistotyön tehokkaan organisoimisen kannalta ase-
mien asennusaikataulun tulisi olla tiedossa selkeästi ennen kauden al-
kua. Aloitusta ollaan kuitenkin aikaistamassa huhtikuulle, mikäli katujen 
kevätpuhdistuksen saadaan toteutettua aikataulussa. Aikaisempi kau-
den aloitus lisää asennusten ajoittamisen epävarmuutta mm. säätilan 
vaihteluiden vuoksi. 

Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen ympärivuotiseksi vaikuttaa erityi-
sesti talviajan katujen kunnossapitoon. Talvella osa pyöräasemien 
käytössä olevista tiloista on varattu lumen ja hiekan välivarastointiin. 
Tämä vaikeuttaisi lumenpoiston logistiikkaa. Lumiseen aikaan autojen 
pysäköintipaikkoja on käytössä normaalia vähemmän. Lisäksi osa 
pyöräasemista sijaitsee pysäköintipaikoilla. Myös muut pyöräasemat 
voisivat olla katujen auraamisen tiellä. Auraus saattaa aiheuttaa myös 
lisääntyneitä vahinkoja pyörille ja asemille. 

Kasautuva lumi olisi vaatisi erityistoimia pyöräasemien ylläpitämiseksi 
käyttökunnossa. Pyöräaseman lukitus telineeseen pyörää palauttaessa 
toimii hyvin vain, jos pyörän saa telineeseen oikeaan kohtaan ja suo-
raan. Kaupunkipyörän voi palauttaa myös aseman välittömään lähei-
syyteen pyörän omalla lukolla, mutta telineisiin palauttaminen on toi-
vottavampaa, jotta pyörät pysyvät siististi ja järjestelmällisesti suunnitel-
lulla alueella.

Kaupunkipyöräpalvelu toimii nykyisellään itse tuottamallaan sähköllä, 
asemat aurinkokennoilla ja pyörät dynamoillaan. Pyörät lataavat ajet-
taessa omia akkujaan, jotka kylmällä säällä vähemmän käytettyinä 
saattaisivat tyhjentyä. Asemien akkuja täytyy jo nyt lokakuussa vaihtaa, 
kun auringonvalo on vähissä. Jos kautta pidennettäisiin syksystä, olisi 
kaikille käytössä oleville asemille vedettävä sähköt. Tämä on mahdol-
lista, mutta kustannus olisi merkittävä ja asemien sijoittelun joustavuus 
vähenisi suurempien rakennustöiden myötä. Asemien kytkeminen säh-
köverkkoon maksaisi kaupunkipyöräpalvelun operaattorin arvion mu-
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kaan noin 900.000 euroa. Ympärivuotisen operoinnin lisäkustannus 
nykyisen vuosittaisen maksun (n. 1,3 Meur) lisäksi olisi noin 550.000 
euroa/vuosi. Tämä summa sisältää arvion asemien talvikunnossapidos-
ta palvelun operaattorin toteuttamana, sekä kaluston muutostarpeet ja 
kulumisen. Pyöriin vaihdettaisiin nastarenkaat. Lisäksi kaupungin olisi 
varauduttava katujen lumenpoiston lisäresurssitarpeeseen, sillä pyörä-
asemat veisivät lumen välivarastointipaikkoja, jolloin se on aurattava 
suoraan ajoneuvon kyytiin, kun läjitystilaa ei ole. Näistä luopuminen li-
säisi kaupungin kokonaiskustannuksia. Myös vahingonkorvausvastuut 
ja kadun kunnossapidon toimintamalli olisi määriteltävä uudelleen.

Nykyinen kaupunkipyöräasemien jokavuotinen asentaminen ja purka-
minen aiheuttavat kustannuksia, jotka vältettäisiin asemien ympärivuo-
tisella käytöllä. Käyttökauden pidentäminen syksystä vaatisi sähköverk-
koon kytkemistä, joten tätä vaihtoehtona tarkastellessa olisi syytä kes-
kustella myös ympärivuotisuudesta, sillä kustannusten ero näiden 
välillä saattaa olla pieni.

Kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotinen käyttö nähdään selvittämisen 
arvoisena asiana, se palvelisi asiakkaita paremmin ja toisi palvelulle lu-
otettavuutta, kun pyörät olisivat aina käytössä. Ympärivuotisen pyörä-
ilyn edistäminen olisi myös Helsingin kaupungin pyöräilyn kulkutapao-
suuden kasvattamistavoitteen mukaista. 

Talvella käytössä voisi olla esimerkiksi vain osa asemista ja pyöristä, 
kun tilaa on rajallisemmin ja käyttäjiä vähemmän. Kaupunkipyöräpal-
velun käyttäjämäärät laskevat jo syksyllä merkittävästi, joten pienempi 
määrä pyöriä todennäköisesti riittäisi kattamaan kauden palvelutar-
peen. Toisaalta asemaverkon on säilyttävä riittävän tiheänä, jotta var-
mistetaan palvelun palvelukyky osana matkaketjua. Kauden 2017 tilas-
tojen mukaan lokakuussa matkoja tehdään keskimäärin noin 2,9 jokais-
ta pyörää kohti päivässä koko kaudelle keskiarvon ollessa n. 7 mat-
kaa/pyörä/päivä ja kesän vilkkaimpina päivinä jopa 11,5 mat-
kaa/pyörä/päivä. 

Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen käyttöön liittyy merkittä-
viä epävarmuuksia, on ennen päätösten tekemistä tarkoituksenmukais-
ta 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaistamisen sekä Espoon kau-
punkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin sekä 2) kartoittaa mui-
den, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kaupunkien kuten Turun ko-
kemuksia ympärivuotisesta palvelusta. Näin tulevaisuudessa mahdolli-
sesti tehtävän palvelun laajennuksen päätöksenteon tueksi on saatavil-
la riittävää tietoa.

Käsittely

08.02.2018 Ehdotuksen mukaan



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 433 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/27
16.05.2018

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

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään esityslistan sivun 3 esitte-
lijän perusteluosan viimeisen kappaleen ensimmäistä virkettä mainin-
nalla Turusta seuraavasti: Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuoti-
seen käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätösten 
tekemistä tarkoituksenmukaista 1) seurata jo suunnitellun kauden aika-
istamisen sekä Espoon kaupunkipyöräpalvelun vaikutuksia käyt-
täjämääriin sekä 2) kartoittaa muiden, Helsinkiä olosuhteiltaan mu-
istuttavien kaupunkien kuten Turun kokemuksia ympärivuotisesta pal-
velusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 125
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om förbättring av 
gångvägen på Gumtäktsbacken

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Atte Harjanne väckta mo-
tionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Atte Harjanne och 16 övriga ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska utreda på vilket sätt man tillsammans med tomtägaren 
kan iståndsätta gångvägen till Gumtäkts campusområde så att den blir 
en trygg promenadväg.

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 stadsmiljönämndens utlåtande och konsta-
terar att den kortaste rutten till Gumtäkts campus från Gustav Vasas 
väg via Pehr Kalms gata går över tomten som ägs av Helsingfors Uni-
versitetsfastigheter Ab och Senatfastigheter Ab. 

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab hade för avsikt att bygga en 
gångväg på tomten vid det följande byggskedet för Gumtäkts campus 
samt en tillgänglig förbindelse mellan Gustav Vasas väg och campus. 
En detaljplaneändring utarbetades för projektet 2003. Man har seder-
mera avstått från projektet.
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Helsingfors Universitetsfastigheter Ab håller på att inleda planeringen 
av tomten på nytt under 2018. Målsättningen är att områdets använd-
ningsändamål ska ändras så att det ska vara avsett mest för bostäder 
och affärslokaler. I samband med en eventuell detaljplaneändring ska 
en smidig gångväg och en förbindelse mellan Gustav Vasas väg och 
Gumtäkts campus planeras. Den som kör igång projektet ska bygga 
förbindelsen. Detaljplaneändringen kan vinna laga kraft 2021.

Stadsmiljönämnden uppmanade stadsmiljösektorn att redan före detalj-
planeändringen och det därpå följande byggprojektet förhandla med 
universitetet för att försöka hitta en lösning på hur gångvägen kan bli 
säkrare och vinterunderhållet kan förbättras. 

Eftersom HRT har beslutat att flytta linje 55 bort från Gumtäktsbacken 
nästa höst aktualiseras behovet av en bättre gångväg redan nästa vin-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantami-
nen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 289

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Esitämme perustelun loppuun lisäystä: ”HSL:n päätettyä siirtää linjan 
55 pois Kumpulanmäeltä ensi syksynä, tarve paremmille kävelyreiteille 
jo ensi talvena korostuu.”

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124

HEL 2017-013534 T 00 00 03

Hankenumero 5264_160

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pie-
tari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimas-
sa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti 
on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevi-
en rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodostu-
neen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle jalan-
kululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyypil-
tään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpu-
lan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävely-
reitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. 
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta 
on sittemmin luovuttu.
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua 
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituk-
sen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaa-
vamuutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä este-
etön yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhtey-
den toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saa-
da lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa 
ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon 
parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennus-
hankkeen toteutumista.

Käsittely

06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopi-
ston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvi-
kunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seu-
raavan rakennushankkeen toteutumista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
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§ 126
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av 
rekreationsbruket av Vårdö

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(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 30 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska utreda de bästa sätten att öppna Vårdö för mer omfattande 
bruk och skrida till åtgärder för att utveckla rekreationstjänsterna på 
Vårdö och öppna en smidig trafikförbindelse.

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 utlåtandena och konstaterar att Vårdö har 
ett ca 7,5 km långt stignätverk i nuläget. Staden upprätthåller inga re-
kreationstjänster på ön. Sjötrafikförbindelserna till ön fungerar på kom-
mersiell basis. I delgeneralplanen för Vårdö, godkänd av stadsfullmäkti-
ge 26.10.2016, framhävs förutom boende också rekreationsbruk. 
Helsingfors förvaltningsdomstol har 5.2.2018 upphävt fullmäktiges be-
slut om delgeneralplanen för Vårdö och om Helsingfors generalplan 
bl.a. i fråga om de beteckningar som gäller Vårdö.  Besluten har inte 
vunnit laga kraft.
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Stadsstyrelsen anser att utvecklingen av rekreationsbruket av Vårdö i 
denna situation främst kan basera sig på relativt lättkonstruerade lös-
ningar av tillfällig karaktär som inte påverkar den fortsatta planeringen.

Enligt stadsmiljösektorn kan det tillfälliga rekreationsbruket betona fri-
luftslivet. Ett alternativ som är förmånligast till sina kostnader och mest 
neutralt med tanke på den fortsatta planeringen är att ordna basbeho-
ven för rekreation, t.ex. en friluftsstig, en grillplats, en utomhustoalett 
och en badplats. Kostnaderna för dessa investeringar har beräknats till 
totalt ca 200 000 euro. För att förbättra möjligheterna att stiga i land är 
det möjligt att erbjuda en av de nuvarande bryggor som betjänar sta-
dens fastigheter för allmänt bruk. Kultur- och fritidssektorn ansvarar för 
bryggans underhåll.

Kostnaderna för en bro för gång- och cykeltrafik uppgår enligt stadsmil-
jönämnden till ca 1–1,2 miljoner euro. Stadsstyrelsen anser att det med 
tanke på den kommande utvecklingen av ön inte är motiverat att bygga 
en broförbindelse i denna situation. Stadsmiljönämnden har föreslagit 
understödd sjöbusstrafik som lösning till utvecklingen av sjötrafiken. 
Staden skulle då ingå ett avtal med en sjöbussföretagare om trafike-
ringen mellan Rävsundet och Vårdö, och sjöbussen skulle trafikera 12 
timmar per dag under 3 månader. Kostnaderna har beräknats till totalt 
ca 100 000 euro per sommar.

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller för tillfället inga friluftstjänster på 
Vårdö. Utvecklingen av rekreationsbruket av Vårdö ingår inte i stads-
miljösektorns investeringsprogram.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 290

HEL 2017-013537 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 73

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan 
Helsingin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on mu-
un muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä 
saariston palvelujen kehittäminen. 

Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, 
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja ui-
mapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saa-
reen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnos-
tamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytös-
sä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskel-
mien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa 
euroa. 

Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari - 
Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen lii-
kennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakanieme-
stä, että Vuosaaresta.

Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydes-
sä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesilii-
kennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät 
käytännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkis-
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tyspalveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen 
lisäisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.   

Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytra-
kenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta ra-
kentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnit-
telua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren 
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uu-
den laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo 
tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla 
nykyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen 
käyttöön, mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan to-
imialalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi jär-
kevä ja tarkoituksenmukainen.  

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun.  Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukohte-
ena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan 
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja 
riittävät investointimäärärahat.

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisätään uusi kohta kappaleeksi 8:

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.
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Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen 7 loppuun

Laajasalon kirjastosta on takavuosina lainattu ihmisille soutuveneitä 
josta on hyviä kokemuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle hankittaisiin kaksi soutuvenettä 
liiveineen. Tämä parantaisi Vartiosaaren saavutettavuutta ja tukisi 
merellistä strategiaa. Liikuntapalvelut voisi huolehtia veneen kunnossa-
pidosta ja kirjasto toimisi avainten lainaamona.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 79

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltu-
ustossa 26.10.2016. Osayleiskaavassa Vartiosaareen esitetään asu-
mista 5 000 - 7 000 asukkaalle. Kaavassa on vahva painotus myös 
Vartiosaaren virkistyskäytölle: saaren ranta-alueet kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaine huvilamiljöineen ovat virkistysaluetta, samoin saaren 
keskiosien laaksoalueet osittain. Marraskuussa 2017 kaupunginvaltu-
usto päätti, että Vartiosaaren asemakaavoitus keskeytetään valtuus-
tokauden 2018 - 2021 ajaksi.

Kaupunginhallitus antoi toukokuussa 2017 lausunnot Helsingin hallinto-
oikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta ja Helsingin uudesta yleis-
kaavasta tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus on antanut 
5.2.2018 valitusten johdosta päätökset, joilla on kumottu valtuuston 
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva päätös ja valtuuston Helsingin 
uutta yleiskaavaa koskeva päätös mm. Vartiosaarta koskevien merkin-
töjen osalta. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. 

Vartiosaaren virkistyskäytön edistäminen ja ennakoiva suunnittelu on 
perusteltua Laajasalon voimakkaan täydennysrakentamisen vuoksi. 
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Parinkymmenen vuoden päästä Laajasalossa asuu arviolta 36 000 
asukasta, joten saaren asukasluku kaksinkertaistuu. Vartiosaari tulee 
olemaan vetovoimainen lähivirkistyskohde laajasalolaisille ja kaikille 
helsinkiläisille.

Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, ja parempi yhteys saa-
reen toteuttaa kulttuuripuiston strategista suunnitelmaa.

Vartiosaaren virkistyskäyttö ja kulkuyhteydet nykyisin

Vartiosaari on 82 hehtaarin kokoinen, melko luonnontilainen saari aivan 
Laajasalon kupeessa. Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvila-
kulttuurimiljöö sekä vaihtelevat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet 
virkistyskäytölle. Saaren virkistyskäytön lisääntyminen on toivottavaa 
myös ennen osayleiskaavan toteuttamista. Vartiosaaren nykyistä virkis-
tys- ja retkeilykäyttöä on rajoittanut erityisesti saaren huono saavu-
tettavuus. Vartiosaaressa ei ole kaupungin ylläpitämiä virkistyspalvelu-
ja.

Sillan tai säännöllisesti liikennöivän lauttayhteyden puute on johtanut 
Vartiosaaren vähäiseen virkistyskäyttöön. Helsingin kaupunki on tehnyt 
periaatepäätöksen, että vesiliikenneyhteydet toimivat kaupallisin perus-
tein eikä vuoroveneliikennettä Vartiosaareenkaan tueta. Nykyisellä 
keskimäärin 500 matkustajalla vuodessa liikennöinti saareen ei ole ollut 
taloudellisesti kannattavaa. Saareen pääsee veneellä, mutta yleistä ve-
nelaituria tai poijupaikkoja veneilijöille ei tällä hetkellä ole. Talvisin saa-
reen on kuljettu myös saaressa ympärivuotisesti asuvien tekemää jääti-
etä pitkin.

Kaupunki omistaa Vartiosaaresta 90% eli noin 74 hehtaaria. Tästä vuo-
krattuina huvilakiinteistöinä eri yhdistyksille on noin 15 hehtaaria. Yksi-
tyiset kiinteistöt sijoittuvat pääosin saaren ranta-alueille. Yksityisiä ja 
vuokrattuja huvilakiinteistöjä lukuun ottamatta saari on vapaasti kaikki-
en käytettävissä. Saaren vapaata virkistyskäyttöä on rajoittanut myös 
yksityisten kiinteistöjen ja julkisen alueen rajojen epäselvyys. Lisäksi 
Vartiosaari mielletään yksityiseksi lomasaareksi huolimatta kaupungin 
suuresta maanomistuksesta. 

Saaressa on noin 7,5 kilometriä nykyistä polkuverkostoa. Vartiosaari-
seura ylläpitää luontopolkua. Pääosa poluista kulkee sisämaassa, sillä 
suurin osa rannoista on yksityisiä tai vuokrattujen huviloiden käytössä. 
Rannassa kulkeminen on haastavaa, koska käyttäjän on vaikea hah-
mottaa yksityisen ja julkisen tilan rajoja. Nykyisin yksityiset rannat hei-
kentävät saaren avointa virkistyskäyttöä, koska kävijä odottaa merelli-
stä miljöötä ja ranta-alueiden vapaata käyttöä. Vartiosaaren osayleis-
kaavassa rannat avataan virkistyskäytölle kaupungin omistamien huvi-
lakiinteistöjen osalta ja rantareitin rakentaminen mahdollistuu.
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Suurin osa Vartiosaaren virkistystoiminnasta on kaupungin omana toi-
mintaa, kuten  kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyden toimi-
alan nuorille suunnattu kesätoiminta. Vartiosaaressa ei ole nykyään 
kaupungin ylläpitämiä yleisiä virkistyspalveluja. Muita virkistystoimintoja 
Vartiosaaressa ovat muun muassa Vartiosaari-seuran kautta vuokratta-
vat viljelypalstat, joita on 50 kappaletta. Vartiosaaren luonto- ja eläintal-
liyhdistys ry toimii vanhassa tallipihapiirissä pitäen muun muassa vuo-
hia. Lisäksi saarella toimii kaupungin vuokraamissa huviloissa monia 
yhdistyksiä, kuten Vailla vakinaista asuntoa ry, Pienperheyhdistys ja 
Merikuvaajat. 

Vartiosaaren kulkuyhteyksien parantaminen

Siltayhteys

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kulkuyhteyksiä Vartiosaareen voi-
taisiin parantaa kevytrakenteisen sillan avulla. Siltayhteyden toteuttami-
nen tarjoaisi parhaan virkistysyhteyden saareen, mutta on kustan-
nuksiltaan merkittävä. Halvimmillaan vaatimaton, kevytrakenteinen ke-
vyenliikenteen silta maksaisi 1,5 miljoonaa euroa. Sillan hinta nousee, 
mikäli vedenalaisissa perustusolosuhteissa on ongelmia. Sillan alitus-
korkeuden tulee olla 5 metriä, jotta toimiva veneväylä säilyy.

Väliaikainen, vuokrattava kevyenliikenteen silta maksaa 1 000 000 eu-
roa / viisi vuotta ja siitä eteenpäin arviolta 140 000 euroa / vuosi. Väliai-
kainen silta voitaisiin rakentaa siten, että sen alituskorkeus olisi 5 
metriä, joka mahdollistaisi veneilyn. Väliaikaista siltaa voitaisiin käyttää 
myös saaren rakentamisen alkuvaiheen maansiirtotöissä.

Vaihtoehtona voisi olla myös ponttonisiltaratkaisu, kuten Uunisaaressa, 
jolloin saareen pääsisi siltaa pitkin veneilykauden ulkopuolella noin 
lokakuusta huhtikuuhun. Putkikellukkeisen ja puurunkoisen ponttonisil-
lan toteuttaminen maksaa noin 100 000 euroa, jonka lisäksi kustan-
nuksiin lukeutuisivat vuosittaiset kuljetus-, ankkurointi- ja huoltokulut. 
Tämä edellyttää myös luvan Liikenneviraston meriväyläyksiköltä, koska 
Reposalmessa kulkee veneväylä.

Vesiliikenteen kehittäminen

Vesiliikenteen kehittämistä tehdään osana Merellisen Helsingin strate-
giaa. Tästä huolimatta Vartiosaareen voidaan järjestää erillisyhteys ha-
luttaessa. Vesibussi voisi kulkea kesäkuun alusta elokuun loppuun 12 
tuntia päivässä. Tämä maksaa 100 000 euroa kesässä. 

Vartiosaaren yhteyksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa erilai-
set lossiratkaisut ovat usein nousseet esiin. Esimerkiksi pienen kau-
punkilossin, kuten Turussa jokilossina toimiva Förin, vuosittaiset käyttö-
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kustannukset ovat noin 250 000 euroa sekä lisäksi mahdolliset jään-
murtokulut noin 15 000 euroa / kuukausi. Kaupunkilossin toteuttaminen 
maksaa noin 0,5 - 1 miljoonaa euroa. Kaupunkilossi voi toimia ympäri 
vuoden, eikä se estä veneilyä. Kaupunkilossia voitaisiin käyttää myös 
muualla Helsingin saaristossa Vartiosaaren sillan valmistumisen jäl-
keen. 

Muita lossivaihtoehtoja ovat käsikäyttöiset vinssi- tai kapulalossit. 
Turussa on ollut käytössä käsikäyttöinen vinssilossi. Se oli 6 metriä pit-
kä ja kyytiin mahtui 12 ihmistä, myös polkupyörien kuljetus oli sallittua. 
Vinssilossi oli käytössä noin puolet vuodesta. Lossi ja sen rantalaiturit 
maksoivat yhteensä noin 230 000 euroa (vuonna 2005). Vinssilossi 
poistettiin käytöstä jatkuvan ilkivallan ja toimintahäiriöiden vuoksi. 
Vartiosaaren tapauksessa vinssilossin ongelmana on hitaus: 130 
metriä leveän Reposalmen yli vinssaaminen kestäisi lähes 30 minuuttia 
ja vaatisi hyväkuntoisen vinssaajan. Lisäksi vinssilossin vaijerit kiristy-
vät käytössä noin puolen metrin syvyyteen veden alla, joka estää ve-
neilyn silloin, kun lossi on käytössä. Vaijerit aiheuttavat myös turvallisu-
usriskin veneilijälle, mikäli veneilijä ei huomaisi lossin olevan liikkeellä. 

Kapulalossi ei myöskään toimisi Reposalmessa, koska lossin vaijeri 
kulkisi ilmassa estäen veneilyn. 

Rantautumismahdollisuuksien parantaminen

Rantautumismahdollisuuksia voidaan parantaa rakentamalla uusia lai-
tureita Vartiosaareen. Laituri maksaa noin 30 000 euroa.

Vaihtoehtona rantautumismahdollisuuksien parantamiseksi on osoittaa 
kaupungin huviloihin kuuluva laituri käyttöön. Sopivaksi laituriksi on jo 
katsottu Kalliorannan lahden pohjukassa sijaitseva ponttonilaituri, joka 
palvelee nykyisin useampaa kaupungin kiinteistöä. Kaupunkiympäri-
stön toimialalla on valmiudet tarjota laituri yleiseen käyttöön yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, joka vastaisi laiturin ylläpidos-
ta. Laituri tulee tällöin merkitä selvästi yleisessä käytössä olevaksi.

Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen

Vartiosaaren väliaikainen virkistyskäyttö voi  painottua retkeilyyn, eikä 
se vaatisi suuria virkistyspalveluinvestointeja. Esimerkiksi yhden polku-
reitin, grillipaikan, ulkokäymälän ja uimapaikan toteuttaminen tukee vir-
kistyskäyttöä. Vartiosaaren opasteita tulee myös parantaa ja laatia hy-
vä opaskartta, jossa näkyisivät yksityiset ja yleiset alueet. Grillipaikka 
pöytäryhmillä maksaa noin 10 000 euroa, yhden noin kolme kilometriä 
pitkän polkureitin (ei esteetön reitti) rakentaminen noin 153 000 euroa  
sekä opastuksen laatiminen, infotaulut ja viitoitukset yhteensä noin 20 
000 euroa. Ulkokäymälä maksaa noin 5 000 euroa. Uimarannan kun-
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nostaminen kevytrakenteisen pukusuojan kanssa maksaisi noin 10 000 
euroa. Yhteensä investointien kustannukset olisivat noin 200 000 eu-
roa.

Saaren keskiosan laaksoalue on melko esteetön, mutta saaren voimak-
kaiden korkeusvaihtelujen vuoksi yleisesti esteettömien ulkoilureittien 
toteuttaminen on haastavaa. Yksityiskäytössä olevien ranta-alueiden 
vuoksi rantareittiä ei voida toteuttaa tällä hetkellä, vaan se mahdollistuu 
osayleiskaavan maankäytön myötä.

Mikäli yhteydet saarelle ovat paremmat, myös yhdistysten järjestämät 
tapahtumat ja virkistyspalvelut lisäisivät Vartiosaaren virkistystarjontaa. 
Esimerkiksi viljelypalstojen määrää voidaan lisätä kulkuyhteyksien pa-
rantuessa.

Loppupäätelmä

Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvilakulttuurimiljöö sekä vaih-
televat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet virkistyskäytölle. Vartio-
saaren virkistyskäytön kehittäminen ja kulkuyhteyksien parantaminen 
on toivottavaa.

Kaupunginvaltuuston Vartiosaaren asemakaavoituksen keskeyttämis-
päätöksen jälkeen virkistystä palvelevan sillan rakentaminen vaatii 
päätöstä Vartiosaaren kehittämisen suunnasta. 

Kulkuyhteyksiä voidaan parantaa erilaisilla siltaratkaisuilla, erityyppisillä 
lossiratkaisuilla tai veneyhteydellä. Rantautumismahdollisuuksia on 
mahdollista kehittää rakentamalla uusia laitureita tai ottamalla joku kau-
pungin nykyisistä laitureista käyttöön. 

Virkistyspalveluita on mahdollista kehittää retkeilypainotteisesti. Kust-
annuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun kannalta neutraalein tapa on 
lähivuosina järjestää saareen tuettu vesibussiliikenne sekä saareen vir-
kistyskäytön perustarpeet (polun ja laiturin kunnostus tai uusi laituri, 
käymälä, uimarannan pukusuoja, grillipaikka, opastus). Kustannuksia 
tästä kertyisi arviolta noin 1 - 1,2 miljoonaa euroa.

Vartiosaaren väliaikaiseen virkistyskäyttöön tai kulkuyhteyksien paran-
tamiseen ennen osayleiskaavan toteutumista ei ole rahoitusta talousar-
vioehdotuksessa, vaan ne vaativat toteutuakseen erillisrahoituksen. 
Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden ylläpidon piiriin. Myös ylläpito tar-
vitsee uusia resursseja.

Samalla, kun Vartiosaaren laajempi virkistyskäyttö vähitellen käynnisty-
isi, voidaan tarkemmin tutkia ponttoni- tai väliaikaisen sillan rakentamis-
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mahdollisuuksia. Riippumatta siltaratkaisusta sen vaikutukset nykytilan-
teeseen sekä sopiminen mahdollisen myöhemmän asuntorakentami-
sen yhteyteen vaatii sekä tarkempaa selvittämistä, suunnittelua ja inve-
stointimäärärahoja.

06.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi
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§ 127
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafik-
ljus till Åbohusvägen

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Abdirahim Mohamed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 25 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att trafiksäkerheten på Åbohusvägen ska förbättras exempelvis 
med trafikljus, med hastighetsbegränsningar eller på andra sätt.

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 det utlåtande som kommit in och konstate-
rar att det inte har skett några nämnvärda förändringar i antalet trafiko-
lyckor på Åbohusvägen under de senaste tio åren. Olyckor som lett till 
personskador har skett i mindre utsträckning än tidigare.

Med tanke på trafikregleringar på Åbohusvägen utarbetades det år 
2007 en trafikplan, som har genomförts på avsnittet i västra ändan. För 
avsnittet öster om korsningen med Maruddsvägen lämnades frågan öp-
pen i väntan på att det ska klarna hur den planerade spårtrafiken mot 
Östersundom blir löst. 
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Det är skäl att uppdatera trafikplanen från 2007 med beaktande av bl.a. 
utrymmesreserveringarna för den nya markanvändningens och kollek-
tivtrafikens behov. Vid justeringen av planen bedöms också bl.a. beho-
vet av trafikljusstyrning. I anslutning till trafikregleringarna för Jokerba-
nan med ändhållplats i Östra centrum anläggs det en breddad gångba-
na avskild från cykeltrafiken vid Åbohusvägens norra kant, och då änd-
ras också körfälten och mittrefugerna på avsnittet mellan Raseborgsvä-
gen och Olofsborgsvägen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 243

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138

HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuun-
nitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44). Su-
unnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen kier-
toliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistaisek-
si Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlinnanti-
en länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on toteutettu, 
mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä itään on 
jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itäkeskukseen 
kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumista. Turunlin-
nantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle pikaraitiotie-
linjalle.  

Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa 
idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois 
Turunlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaih-
telua ajoaikaan.  Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toi-
menpiteitä suunniteltaessa.

Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien 
liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liiken-
nesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunki-
suunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.

Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksi-
en kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen vuo-
den aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta henkilö-
vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perusteella 
aikaisempaa vähemmän.     

Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn 
liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuiten-
kin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja 
varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä 
joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet 
ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa. Su-
unnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu ainakin 
periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee ensi 
vuosikymmenen puolelle. 

Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä 
edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jon-
ka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet 
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Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja 
edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin 
suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muod-
ostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on 
myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien väli-
suojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan 
matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennäköi-
stä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisääntyvät.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
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§ 128
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av om-
rådet vid Munksnäs allén

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Pia Kopra väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Munksnäs allén med omgivning ska förbättras bl.a. när det gäller belys-
ningen och ytbeläggningarna.

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 det utlåtande som kommit in och konstate-
rar att Munksnäs allén är en del av den värdefulla byggda kulturmiljön 
från Eliel Saarinens tid. På parkgången har en sådan grusyta som är 
typisk för historiska parkgångar bevarats för fotgängarna. Gångens 
skick granskas under vårens lopp. I hurdant skick den asfalterade le-
den för cykeltrafik är granskas vid kartläggningen av cykelvägarna i 
Helsingfors.

I anslutning till en detaljplaneändring för Munksnäs allén 25, som 
stadsfullmäktige godkände 29.1.2014, utarbetades det ett utkast till tra-
fikplan för Bredviksplatsen. Där ingår en supercykelväg över Bredviks-
platsen. Beredningen av trafikplanen är aktuell. För närvarande bereds 
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också separata projekt för förbättring av gång- och cykelförhållandena 
och av spårvägsrälsen och spårvagnshållplatserna. 

Belysningen på Munksnäs allén förnyades år 2010 och behöver ännu 
inte bytas ut.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 253

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edusta-
va esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkinie-
mi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen 
kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen 
materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin 
päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen 
käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta 
Helsingissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella 
kunnostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhka-
pintaisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulet-
tua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää 
nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten to-
teutuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten to-
teutuksista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei 
ole itse toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä 
vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. 
Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, han-
kinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suun-
nittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuu-
tokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikennesu-
unnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, baa-
nan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty 
baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena 
sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnit-
telussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodosta-
maa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongel-
makohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja 
tavoitteita ovat:

 Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyö-
räilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muoto-
kieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan 
tasoon

 pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,
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 Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet raken-
netaan valmiiksi aukion kohdalla

 raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan

 HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018

 HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnit-
telun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden 
nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 129
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om hobbyverk-
samhet i anslutning till skoldagen

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mirita Saxberg väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad ska inkludera valfri och frivillig hobbyverksamhet i 
skoldagen för barn och unga i låg- och högstadieåldern. I ordnandet av 
verksamheten deltar konst- och kulturaktörer inom den tredje sektorn, 
bibliotek, idrotts- och ungdomsföreningar och andra samarbetsparter. 
Förslaget stöder borgmästarens förslag till Helsingfors stadsstrategi 
2017–2021.

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 utlåtandena från fostrans- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Elevens dag består av morgonverksamhet, undervisning, klubbar och 
eftermiddagsverksamhet. Hobbyverksamheten kan ordnas mitt under 
skoldagen eller anslutas till början eller slutet av skoldagen. Hobby-
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verksamhet kan ordnas i form av skolans egen klubbverksamhet eller 
som en utomstående aktörs verksamhet i skolan.

Stadens sektorreform gör det möjligt att bygga upp nya kundinriktade 
verksamhetsmodeller. Fostrans- och utbildningssektorn har inlett ut-
vecklings- och samarbetsplaneringen tillsammans med kultur- och fri-
tidssektorn i syfte att hitta nya verksamhetsformer för att utveckla hob-
by- och idrottsverksamheten under skoldagarna. De befintliga omfat-
tande nätverken av aktörer och samarbete med myndigheterna utnytt-
jas i utvecklingsarbetet.

Klubbverksamheten som ordnas av skolorna är verksamhet i enlighet 
med lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för grundläg-
gande utbildning och hör till grundskolans uppgifter. Skolans avgiftsfria 
klubbverksamhet för alla elever är ett sätt för grundskolan att minska 
ojämlikheten mellan barn och unga. Ett mål för klubbverksamheten är 
att väcka barnens och ungdomarnas intresse för fritidsverksamhet på 
lång sikt. Undervisnings- och kulturministeriet stöder skolornas klubb-
verksamhet genom specialunderstöd. Klubbverksamheten syftar till att 
understöda elevens skoldag som helhet med hjälp av flexibla lösningar 
för klubbverksamhet. Alla skolor i Helsingfors får anslag för klubbverk-
samhet.

Förutom att det ordnas klubbverksamhet är Helsingfors alla grundsko-
lor registrerade i det landsomfattande programmet Skolan i rörelse år 
2017. Att gemensamma verksamhetsmodeller byggs upp för skolda-
garna tillsammans med organisationer har också haft en viktig roll. 
Helsingfors verksamhetsmodell fördelas i verksamhet före och efter 
skoldagen, verksamhet under rasterna och funktionella lektioner. I en 
del av skolorna har dessutom skoldagens struktur ändrats för att kunna 
få längre raster.

Redan i nuläget finns det mycket klubb- och fritidsverksamhet i skolor-
na men den bygger på hur aktiva skolorna är och på skolornas frivillig-
het. Den nya läroplanen främjar uppbyggandet av en aktiv och funktio-
nell skoldag tillsammans med eleverna med beaktande av förhållande-
na i skolorna och de innehållsmässiga ämneshelheterna. Morgon- och 
eftermiddagsverksamheten och klubbarna ger en möjlighet för eleverna 
att delta i frivillig hobbyliknande verksamhet och att hitta en hobby.

I Finland är barnens och de ungas hobbysituation som helhet relativt 
positiv i nuläget. Enligt Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:s publika-
tion Nuorista Suomessa (2016) har 89 % av barnen och de unga minst 
en hobby. Antalet ungdomar som har hobbyer har ökat sedan år 2013. 
Familjens ekonomiska situation reflekteras i idrottsaktiviteten.
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Idrottstjänsterna har svarat på motionens mål sedan 2010 med hjälp av 
motion- och idrottsservicemodellerna med låg tröskel EasySport och 
FunAction. Idrottsgrupperna erbjuder sammanlagt mer än 65 olika mo-
tion- och idrottsalternativ. Inom ramen för verksamheten EasySport 
som är avsedd för barn i lågstadieåldern ordnas i nuläget ca 150 mo-
tions- och idrottsgrupper i veckan. För barn i högstadieåldern ordnas 
varje vecka FunAction-lektioner på ca 28 olika idrottsanläggningar, av 
vilka sex är skolor. År 2017 ordnades det för ungdomar i högstadieål-
dern 62 FunAction-demonstrationslektioner under skoldagar och ett 
Kick off-evenemang i Sportkvarnen där 3 400 elever motionerade till-
sammans med sina lärare. Dessutom har Helsingfors idrottstjänster 
ordnat evenemanget School Action Day för elever i grundskolor i sam-
arbete med Esbo och Vanda skolväsen, undervisnings- och kulturmini-
steriet och utbildningsstyrelsen. Det är fråga om huvudevenemanget i 
Finland för temaveckan European Week of Sport som ordnas på Euro-
peiska kommissionens initiativ. Under dagens lopp kunde mer än 
30 000 elever i grundskoleåldern testa olika idrottsgrenar under gren-
förbundens och motions- och idrottsorganisationers handledning.

Förutom tjänster med låg tröskel har idrottstjänsterna riktat service som 
ordnas under skoldagen till elever som riskeras att bli utslagna med 
tanke på motionering, såsom elever med förlängd läroplikt och elever 
på ledklasser. Under 2017 har det inom serviceområdet även genom-
förts ett pilotprojekt för verksamhetsmodellen KouluPT som baserar sig 
på Move!-mätningar med utomstående finansiering (Move!-mätning är 
ett mätningssystem för den fysiska verksamhetsförmågan i enlighet 
med den nya läroplanen och riktas till elever i årskurserna 5 och 8). 
Verksamhetsmodellen syftar till att erbjuda personlig idrottsrådgivning 
och handledning för de elever i årskurserna i fråga vars fysiska funk-
tionsförmåga eller motionsförmåga verkar som otillräckliga. En funge-
rande servicestyrningskedja byggs för tillfället upp mellan skolhälsovår-
den och idrottstjänsterna i syfte att utveckla tjänsten.

Hobbyverksamheten har en stor betydelse för barnens och ungas häl-
sosamma uppväxt och utveckling. Den mångsidiga hobby- och klubb-
verksamheten främjar barns och ungas hälsosamma uppväxt, välbefin-
nande och inlärningsförmåga. Helsingfors har goda möjligheter att i 
samråd mellan fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritids-
sektorn bygga upp hobbyverksamheten till en del av skoldagen. Hob-
by- och fritidsverksamheten i skollokalerna efter skoldagen utvecklas 
vidare. Det är viktigt att stadens olika förvaltningar fortsätter den redan 
befintliga gemensamma utvecklingen av förutsättningarna för hobby-
verksamheten tillsammans med kommersiella och allmännyttiga aktö-
rer. Ett av strategiperiodens mål är att pröva en modell som bygger på 
att det varje skoldag finns tillgång till minst en frivillig gratis hobbyfunk-
tion i skollokalerna.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 244

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 10

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:  

Mirita Saxberg on yhdessä 28 muun kaupunginvaltuutetun kanssa tart-
tunut tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan, eli lasten ja nuorten harrasta-
miseen ja liikkumiseen. He esittävät valtuustoaloitteessaan, että 
Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten ja nuorten 
koulupäiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka jär-
jestämiseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, 
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kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Aloitteen te-
kijät tukeutuvat pormestarin esitykseen Helsingin kaupunkistrategiaksi 
vuosille 2017–2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että 
jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja ”lapsia ja nuoria liikute-
taan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasva-
tuksessa ja kouluissa.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että har-
rastustoiminnan järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa osana koulupäivää lisätään. Laajamittainen harrastustoiminnan 
lisääminen kouluissa ja siirtyminen kohti kokonaiskoulupäivän mallia 
edellyttäisi lisäresursseja ja koko harrastustoiminnan kentässä tapahtu-
vaa kulttuurista muutosta. 

Muutokset koulun ja harrastustoiminnan käytänteissä aloitteessa esitet-
tyyn suuntaan eivät tapahdu nopeasti, sillä ne edellyttävät merkittävää 
muutosta koulujen toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Harrastus-
ten lisäämisessä koulupäivää tulee edetä vaiheittain. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala vahvistaa ja lisää omilla toimillaan koulupäivän jäl-
keen toteutettavaa harrastustoimintaa. Koulun yhteydessä toteutettu 
harrastustoiminta on tärkeää, mutta myös koulujen ulkopuolella ta-
pahtuvalla harrastustoiminnalla on merkittävä arvo. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, koulupäivään kytkeytyvää 
harrastustoimintaa tulisi lisätä erityisesti perusopetuksen alemmilla lu-
okka-asteilla. Yläkouluikäiset nuoret hyötyvät siitä, että Helsingissä 
matka harrastuksiin ei ole pitkä ja voi useimmiten tapahtua julkisen lii-
kenteen avulla. Laajaa ja myös koulun ulkopuolinen harrastustarjonta 
on vanhempien nuorten etu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää 
strategian päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus, 
tärkeänä.

Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudes-
saan on varsin myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n jul-
kaisun “Nuorista Suomessa” (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja 
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut 
vuodesta 2013. Myönteistä on myös se, että liikunnan suosio on kas-
vussa. Vuoden 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 
nuorista 91 prosenttia sanoo harrastavansa jotain liikuntaa. Teini-iässä 
osa nuorista lopettaa liikuntaharrastuksen, mutta 20 ikävuoden jälkeen 
liikuntaa harrastavien nuorten osuus ikäluokasta jälleen kasvaa. 

Perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen 
Suomessa erityisen selkeästi. Hyvin toimeentulevien perheiden pojat li-
ikkuivat noin yhdeksän prosenttia ja tytöt noin kuusi prosenttia ylei-
semmin kuin heikosti toimeentulevien perheiden nuoret. Sekä nuoriso- 
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että liikuntapalvelut ovatkin lisänneet merkittävästi matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi FunAction, EasySport, Nutafudis).

Liikuntapalveluissa (aiemmin liikuntavirasto) aloitteessa esitettyyn tavo-
itteeseen on vastattu vuodesta 2010 lähtien matalan kynnyksen Ea-
sySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Palveluiden kehittä-
mistyö käynnistettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakaudella 
2009-2013, jolloin tavoitteena oli tehdä liikunnan harrastaminen mah-
dolliseksi kaikille peruskouluikäisille lapsille helpolla ja edullisella taval-
la.

 Palveluiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seik-
koihin: Liikuntapalvelun tulisi olla tasoltaan sellaista, että ryhmiin on 
mahdollista osallistua minkälaisilla liikuntataidoilla ja valmiuksilla tahan-
sa, ja liikunnanohjauksen luonteen tulisi olla leikkimielistä - turhaa suo-
rituskeskeisyyttä haluttiin välttää. Lisäksi palvelun tulisi löytyä läheltä 
lasta, lapsen ja nuoren omasta arkisesta elinpiiristään. Suurin osa pal-
velusta päädyttiin näin ollen järjestämään joko koulun liikuntasaleissa 
tai koulujen läheisyydessä sijaitsevissa liikuntapaikoissa. 

EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmät tarjoavat nykyään yhteensä yli 
65 eri lajivaihtoehtoa. Alakouluikäisille suunnatun EasySport-toiminnan 
puitteissa viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä n. 150, ja 
toimintaan osallistuu yli 3 500 lasta yhden toimintakauden aikana. Li-
ikuntakertoja vuoden aikana kertyy noin 45 000 kertaa. Liikuntaryhmiä 
järjestetään vaihtelevasti lähes 40 eri koululla ja noin 30 muussa liikun-
tapaikassa. 

Yläkoululaisille tarkoitettuja FunAction-tunteja järjestetään viikoittain 
noin 28 liikuntapaikassa, joista ainakin kuusi on kouluja. Nuoret ostavat 
ryhmiin osallistumisen oikeuttavia liikuntakortteja (20€/toimintakausi) 
yhden kauden aikana noin 350–400, ja vuonna 2017 liikuntakertoja ker-
tyi yhteensä noin 27 922. Yläkoululaisille toteutettiin lisäksi koulupäivi-
en aikana yhteensä 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn Kick 
off -tapahtuma, jossa liikkui yhteensä 3 400 oppilasta opettajineen. Li-
säksi Helsingin liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon ja 
Vantaan liikuntatoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetus-
hallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action 
Day” -tapahtuman. Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta jär-
jestettävän European Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suo-
messa, ja se järjestettiin tänä vuonna Vantaalla. Päivän aikana reilu 30 
000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliitto-
jen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohden-
nettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen 
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syrjäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvolli-
suuden sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana pal-
velualueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin 
(Move! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toi-
mintakyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeks-
asluokkalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tar-
koituksena on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta ni-
ille yläkoulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot 
tuntuvat riittämättömiltä. Aloite KouluPT:n tapaamisesta voi tulla koulun 
henkilökunnalta, kouluterveydenhoitajalta, oppilaan vanhemmalta tai 
oppilaalta itseltään. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan 
toimivaa palveluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikunta-
palvelun välille.

Mainittujen palvelujen lisäksi liikuntapalvelut ovat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa jalkauttaneet Liikkuva koulu -ohjelmaa 
helsinkiläisiin peruskouluihin vuodesta 2012 lähtien niin ikään ulkopuo-
lisella rahoituksella. Vuoden 2016 päättyessä kaikki kaupungin perusk-
oulut olivat rekisteröityneet mukaan ohjelmaan, ja syksyllä 2017 ohjel-
man pilotointi on käynnistetty myös toisella asteella. 

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on resurssien puutteen 
vuoksi vasta aluillaan. Liikuntapalvelut on kuitenkin kahtena edellisenä 
keväänä järjestänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kaikille helsin-
kiläisille esiopetuksessa oleville lapsille kolmipäiväisen EasySport-li-
ikuntatapahtuman Töölön Kisahallissa. Näiden kolmen päivän aikana 
Kisahallilla kävi liikkumassa arviolta noin 2300 esikouluikäistä lasta. 
Marraskuussa 2017 liikuntapalvelut valmistelivat yhdessä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi 
hankehakemuksen, jonka avulla olisi tarkoitus kehittää ”Liikkuvan arjen 
rakenteita varhaiskasvatuksessa”.

Kuluneiden vuosien aikana liikuntapalveluissa on panostettu helsinkilä-
isten liikuntaseurojen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön monin eri 
tavoin. Yhteistyökumppaneille on mm. järjestetty ilmaista koulutusta, 
jonka tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten liikunnan parissa va-
paaehtoistyötä tekevien ohjaajien osaamista sekä ymmärrystä lasten ja 
nuorten liikunnan ajankohtaisista ilmiöistä.

Onnistuneen toiminnan järjestämisessä sujuva yhteistyö kasvatus- ja 
koulutus -toimialan kanssa on välttämätöntä. Mitä paremmin koulujen, 
liikuntaseurojen ja liikuntapalvelun välinen yhteistyö saadaan toimi-
maan, sitä paremmin kouluilla toteutettavat matalan kynnyksen liikunta-
palvelut palvelevat kaupunkimme lapsia ja lisäävät heidän fyysistä aktii-
visuuttaan. 
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Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -hankkeessa 
(2013–2017, ks. vapari.munstadi.fi) on kehitetty ja tutkittu koulujen ja 
vapaa-ajan, erityisesti harrastuksiin ohjaamisen yhteistyötä. Nuoren ko-
ko yläkoulun ajan, eli noin 13–16-vuotiaana, luokalla oli oma nimetty 
nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa harrastus määritellään säännölliseksi, mi-
elihyvää tuottavaksi nuoren omaksi jutuksi. Hankkeessa ilmeni, että 
koulutila harrastuspaikkana houkuttelee sitä enemmän, mitä lähem-
pänä nuoren kotipiiriä ja vapaa-ajan sosiaalisia suhteita se fyysisesti si-
jaitsee. 

Kuitenkin koulussa järjestettyjä harrastustoimintoja vetovoimaisemmiksi 
osoittautuivat ammattimaisten harrastustoimijoiden järjestämät har-
rastukset, joita nuoret saivat kokeilla muualla kuin koulun alueella. Oh-
jaajien tuki lisäsi nuorten kaupungissa liikkumisen kykyjä ja taitoja käyt-
tää palveluita oma-aloitteisesti. Tuki lisäsi nuoren kaupunkipääomaa ja 
avasi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien ovet konkreettisesti. 
Näin harrastukset tulivat nuorelle tutuksi ja nuoren oma harrastusvalin-
ta mahdolliseksi ja merkitykselliseksi. Harrastusten järjestäminen pel-
kästään koululla ei olisi mahdollistanut tätä muun harrastamisen tuo-
maa elinpiirin laajentumista.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 139

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupä-
ivää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoi-
mintaa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pitää tärkeänä, että tunniste-
taan harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja 
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kehitykselle. On tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat jatkavat jo 
olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä kaupallisten ja yleishyödyl-
listen toimijoiden kanssa harrastustoiminnan toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi.

Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä. 

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden he-
rättäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella kou-
lujen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupä-
ivän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
2017. Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja 
koulutuksen kärkihanketta. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän 
kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Koulujen 
tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutospro-
sesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktii-
vista oppimista tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Helsingin toiminta-
malli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimin-
taan sekä toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty 
koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. Monipuolinen harras-
te- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvoin-
tia ja oppimista. Helsingissä on hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan kanssa harrastustoiminta osaksi kou-
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lupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa kou-
lun tiloissa kehitetään edelleen. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla 
mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi va-
paaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa

Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta kaupunki voi tarjota mah-
dollisimman monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän välittö-
mässä yhteydessä ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa, on selvitettävä näiden harrastustoiminnasta vastaavien tahojen 
resursointitarpeet, sekä edellytykset harrasteiden järjestämiseksi."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta vapaaehtoisen harrastustoi-
minnan voidaan katsoa olevan koulupäivän välittömässä yhteydessä, 
olisi toimialan selvitettävä, miten lapset liikkuisivat koulun ja har-
rastuspaikan välillä, mikäli se ei sijaitse omalla koululla."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 466 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/33
16.05.2018

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

§ 130
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om en ändring 
av Gamlas sandplan till en konstgräsplan

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Juhani Strandén väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledmoten Juhani Strandén och 25 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att sandplanen i Gamlas idrottspark ändras till en konstgräsplan för 
att garantera likadana träningsförhållanden för fotboll i Gamlasområdet 
som i mindre stadsdelar som har en konstgräsplan.

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 utlåtandet från kultur- och fritidsnämnden.

Att bygga om sandplanen på 98 x 60 meter, som på sommaren är fot-
bollsplan och på vintern skridskoplan, utvecklar förhållandena för fot-
bollsverksamheten i Gamlasområdet på ett betydande sätt. Utöver det-
ta lämnade idrottsservicehelheten i december 2017 ett förslag till stads-
miljösektorn om att 500 000 euro av tilläggsanslaget på tre miljoner eu-
ro som anvisades för idrottsinvesteringar riktas till en ändring av sand-
planen i Gamlas idrottspark till en konstgräsplan.
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I Helsingfors finns 28 konstgräsplaner som idrottsservicehelheten för-
valtar och 26 konstgräsplaner som föreningarna förvaltar. 

Utöver Gamlas konstgräsplan byggs det enligt årets investeringsplan 
för byggandet av planer en konstgräsplan på Ladugårdens plan och 
förnyas konstgräset i Tali fotbollshall. I fråga om de kommande åren 
måste tyngdpunkten för konstgräsplanerna läggas allt mera på förnyan-
det av de befintliga planerna.

Staden förhåller sig positivt till förbättringen av motionsförhållandena 
och det har också positiva verkningar för folkhälsan. Att ändra sandpla-
ner till konstgräsplaner både ökar veckoanvändningen av planerna och 
förlänger deras årliga användningstid.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 245

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikym-
menten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensim-
mäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun 
puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonur-
mipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähili-
ikuntapaikka viime vuonna. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolo-
suhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanter-
veysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä 
kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöai-
kaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että 
kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäi-
si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. 
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa 
kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investoin-
teihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennet-
taisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muutta-
miseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva teko-
nurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea. 

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kau-
punkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investo-
intisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi 
tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin te-
konurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudu-
taan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 469 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/34
16.05.2018

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

§ 131
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimen-
sioneringen inom dagvården på deltid

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Petra Malin väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
man utreder möjligheterna till att inom dagvården på deltid följa samma 
dimensioneringar som inom dagvården på heltid, då barnen är på plats 
samtidigt.

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 fostrans- och utbildningsnämndens utlåtan-
de och konstaterar att det enligt 6 § i förordningen om barndagvård i 
daghemmet i vård- och uppfostringsuppgifter skall finnas minst en per-
son med yrkesmässig behörighet som nämns i 1 mom. för varje grupp 
om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård. I Helsing-
fors fungerar man enligt det här.

Deltidsgruppens verksamhet har i Helsingfors ansetts passa bra för 
barn i familjer där det finns yngre syskon hemma eller där föräldrarnas 
arbete möjliggör en regelbundet kortare vårddag för barnet. Verksam-
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heten och gruppens storlek formas enligt barnens ålder och antal. Bar-
nen bjuds på lunch på daghemmet.

En barnträdgårdslärare ansvarar för gruppens pedagogiska verksam-
het. Ramarna för dagvården på deltid fastställs i planen för små-
barnspedagogik och planen för förskoleundervisningen. En plan för 
småbarnspedagogik utarbetas för varje barn.

I deltidsgruppen deltar barnet i småbarnspedagogiken och lär sig saker 
i en liten grupp, genom lek, rörelse, undersökande och konst. 

Deltidsgrupper finns endast inom den finska småbarnspedagogiken 
och de är placerade i daghem på olika håll i Helsingfors. I nuläget 
(1/2018) finns 66 deltidsgrupper inom den finska småbarnspedagogi-
ken och grupperna är uppdelade på 53 olika daghem. I januari 2018 
fanns totalt 659 barn i deltidsgrupper, dvs. i genomsnitt 10 barn i en 
deltidsgrupp. Om alla grupper har 26 barn som har fyllt 3 år, är maximi-
antalet barn i deltidsgrupper 1 716. 

Om Helsingfors höjer de ovannämnda deltidsgruppernas personaldi-
mensionering till samma nivå som inom dagvården på heltid, resulterar 
det enligt det nuvarande antalet barn (1/2018) i ett behov på 42 nya an-
ställningar (ca 21 barnträdgårdslärare och 21 barnskötare). Årskostna-
den för det är cirka 1,6 mn euro. Om alla 66 deltidsgrupper har maximi-
antalet barn som fyllt 3 år, kräver en övergång till samma dimensione-
ring som inom dagvården på heltid cirka 110 nya proffs inom små-
barnspedagogiken, medan den årliga kostnaden inom dagvården på 
deltid stiger med cirka 4,2 mn euro. 

Då perspektivet är konsekvenserna för barn är det tydligt att en höjning 
av personaldimensioneringen inom dagvården på deltid har gynnsam-
ma verkningar för småbarnspedagogikens kvalitet. Även med tanke på 
konsekvenserna för de anställda medför en höjning av personaldimen-
sioneringen inom dagvården på deltid gynnsamma verkningar för hur 
man orkar i arbetet och för arbetshälsan. 

Enligt stadsstrategin är en ansvarsfull ekonomi grunden för den välmå-
ende staden I fråga om kostnader per enhet söker Helsingfors enligt 
stadsstrategin uppnå medelvärdet för övriga stora städer. En ändring 
av personaldimensioneringen inom dagvården på deltid har betydande 
ekonomiska konsekvenser med beaktande av att antalet barn inom 
småbarnspedagogiken, och följaktligen också kostnaderna inom små-
barnspedagogiken ökar. Eventuella ändringar i personaldimensione-
ringen inom småbarnspedagogiken på deltid och de tilläggskostnader 
som de medför ska behandlas som en del av den normala ekonomipla-
neringsprocessen.
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Stadsstyrelsen anser att personaldimensioneringen också inom små-
barnspedagogiken på deltid bör följa dimensioneringen inom små-
barnspedagogiken på heltid då barnen planeras vara på plats samti-
digt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Malin Petra Aloite Kvsto 13122017 7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 291

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan kappaleen 13 teksti tekstillä:

"Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osa-
päiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskas-
vatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla 
yhtäaikaisesti."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sul-
daan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51

HEL 2017-013538 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin 
ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen 
vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumi-
seen seuraavaa:

Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille. 
Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasva-
tustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mai-
nittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa 
kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mu-
kaan.
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Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsil-
le, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ 
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryh-
män koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan 
päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osa-
päivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitel-
ma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita 
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. 
Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi 
pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä 
lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapä-
iväryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatukses-
sa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä 
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä 
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi  26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi 
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta. 

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien 
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä 
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 las-
tentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi 
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi 
määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen 
lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus 
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa. 

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henki-
löstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskas-
vatuksen laatuun. 

Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoi-
tuksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksami-
seen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta 
muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä 
edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.

Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huo-
mattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskas-
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vatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kust-
annukset. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi 
myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen 
varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan 
paikalla yhtäaikaisesti. 

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen ole-
van hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituk-
sen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopä-
iväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu 
olevan paikalla yhtäaikaisesti. 

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan 
hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osa-
päiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskas-
vatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla 
yhtäaikaisesti. 

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdi-
rahim Mohamed, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
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§ 132
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbus-
sar till Helsingfors

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Hannu Oskala väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannu Oskala och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att möjligheterna att ta i bruk daghemsbussar utreds.

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 fostrans- och utbildningsnämndens utlåtan-
de och konstaterar att fostrans- och utbildningssektorn har som ett stra-
tegiskt insatsområde för åren 2018–2020 att verksamhet ordnas så att 
hela staden är en lärmiljö. Det här betyder att inlärningen sker i hela 
staden, även utanför skolorna, läroanstalterna och daghemmen. 

Inom småbarnspedagogiken har det redan i flera år funnits olika slags 
skogs- och friluftsklubbar och grupper. Det här har möjliggjort bland an-
nat flexibel användning av småbarnspedagogikens lokaler i situationer 
där behovet av tjänster har vuxit snabbt. En del av daghemmen ligger i 
områden där det är lätt att finna verksamhetsmiljöer för skogsgrupper. 
En del av daghemmen utnyttjar Helsingfors mycket smidiga kollektivtra-
fiknät för att utvidga sina lärmiljöer.



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 477 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/35
16.05.2018

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

Fostrans- och utbildningssektorn har tillsammans med stadsmiljösek-
torn börjat utreda olika slag av mera flexibla lokallösningar utöver de 
permanenta daghemmen och paviljongdaghemmen till stöd för ordnan-
det av tjänster. Diskussion har förts om utveckling av lösningar med 
kåtor. I Helsingfors fungerar för tillfället en daghemskåta, av vars verk-
samhet det finns mycket goda erfarenheter och dylika har önskats på 
olika håll i staden. Dessutom har till exempel containerlösningar och 
daghemsbussar tagits upp.  Även daghemslösningar som flyter i havet 
och förtöjs vid strandområden har utretts. I fråga om dem finns dock 
vissa faktorer gällande placering, kostnader och säkerhet som ännu in-
te har lösts. 

För att trygga tjänsterna i den växande staden söks mångsidiga och 
flexibla lösningar. På kort sikt prioriteras trots allt det tillräckliga utbudet 
av daghemsplatser. Daghemsbussarna kommer att utredas som ett 
möjligt verksamhetssätt i framtiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 247

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkoti-
bussien käyttöä Helsingissä: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotukse-
na on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko 
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen 
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkoti-
en ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun 
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, 
metsiä, puistoja ja liikennevälineitä. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun mu-
assa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista 
sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä 
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa 
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiym-
päristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkoti-
tilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkai-
suja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotarat-
kaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkoti-
kota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu 
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät 
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä 
meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on 
sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka 
ovat vielä ratkaisematta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kau-
pungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia rat-
kaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkoti-
paikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdolli-
sena toimintatapana tulevaisuudessa.
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Käsittely

17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuu-
luu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kau-
pungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia rat-
kaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkoti-
paikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdolli-
sena toimintatapana tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esi-
tyksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 133
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en Lotta Svärd-
staty till Helsingfors

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Otto Meri väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors stad ska vidta åtgärder i syfte att skaffa en Lotta Svärd-sta-
ty till Helsingfors och anvisa en lämplig plats för statyn. Ursprungligen 
var det meningen att placera en Lotta Svärd-staty annanstans men sta-
tyn är nu i risk att bli utan en plats som stämmer överens med statyns 
värde. De som väckt motionen anser att Helsingfors är den naturligaste 
platsen för statyn. Lottorna var aktiva i Helsingfors och Lotta Svärd-stif-
telsen, som inrättades i syfte att värna om lottatraditionen, har Helsing-
fors som hemort.

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 kultur- och fritidsnämndens utlåtande. Det 
konstateras i utlåtandet att nämnden inte tillstyrker anskaffning av den i 
motionen angivna statyn till Helsingfors fastän nämnden anser det som 
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allmänt taget rekommendabelt att få ett minnesmärke som hedrar de 
frivilliga kvinnors arbete som verkade inom Lotta Svärd-organisationen 
till Helsingfors.

I nämndens utlåtande hänvisas det till stadens vedertagna praxis enligt 
vilken staden inte beställer, betalar eller skaffar personminnesmärken 
till staden genom egna projekt. Olika minnesmärken för organisationer, 
föreningar och dylika kan likställas med dessa. Staden kan dock ta 
emot ett person- eller organisationsminnesmärke om det är en gåva till 
staden. I gåvoförfarandet utreds såväl konstmuseets som stadsmiljö-
sektorns åsikt och om de är positiva, söks en lämplig plats som samar-
bete. Det konstverk som tas emot ska vara högklassigt och lämpa sig 
bra för sin plats. Bedömningen påverkas av att konstverkens underhåll 
binder stadens resurser under de kommande årtiondena.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 248

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49

HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina 
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi 
Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta 
Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kun-
nioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumas-
sa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoi-
tuspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.  

Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -ai-
heinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoi-
tettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä 
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä 
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsing-
issä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Järje-
stön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta 
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yhtei-
styötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa. 

Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei 
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömu-
istomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten 
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten 
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän 
takia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -jär-
jestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suo-
mea.

Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin 
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista si-
toutumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taide-
museon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on 
myönteinen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähete-
tään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee 
päätöksen. 
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Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemu-
seo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja so-
pia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoite-
tun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi ete-
enpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valaistaan 
ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lauta-
kunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön 
piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muisto-
merkin saamisen kaupunkiin.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
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§ 134
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i 
socialarbetets integrationsverksamhet

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Sandra Hagman väckta 
motionen som slutbehandlad.

Stadsfullmäktige uppmanar samtidigt att det utreds vilka åtgärder som 
krävs för att öka antalet socialarbetare till samma nivå som i rekom-
mendationerna inom socialarbete bland vuxna och vilka kostnadesef-
fekterna för staden blir när med beaktande av den statliga finansiering-
en. Dessutom ska de nuvarande klientantalen framgå av utredningen 
och statistiken för invandringsenheten uppdateras i samband med ut-
redningen. Utredningen föreläggs social- och hälsovårdsnämden i god 
tid före budgetförhandlingarna hösten 2018.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion åtgärder för att trygga förutsättningarna och justera resurserna för 
socialarbetets integrationsverksamhet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen konstaterar på basis av information från stadskansliets 
näringslivsavdelning att antalet personer som anländer till landet och 
söker internationellt skydd klart har minskat. Enligt NTM-centralen i Ny-
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lands statistik i början av mars hade 742 asylsökande anlänt till landet i 
början av 2018. År 2015 var antalet personer som sökte internationellt 
skydd över 30 000 medan det 2016 var drygt 5 600 personer. Enligt 
uppskattning beviljas ungefär en fjärdedel av dem som anlänt till landet 
uppehållstillstånd.

NTM-centralerna syftar till att placera dem som anlänt till landet jämnt 
på olika håll i landet. I Finland flyttar cirka en tredjedel av dem som be-
viljas internationellt skydd till en kvoterad kommunplats. Merparten av 
dem som beviljas internationellt skydd flyttar självständigt till det områ-
de de önskar. Huvudstadsregionen och särskilt Helsingfors får inflytt-
ningsöverskott genom att personer som beviljats uppehållstillstånd och 
genomgår integrationsprocessen flyttar till regionen från andra kommu-
ner. Helsingfors stads enhet för stadsforskning och statistik bedömer 
att ca 1 000 nya kommuninvånare som sökt internationellt skydd kom 
till Helsingfors under 2016 samt att flyttrörelsen kommer att hållas sta-
bil.

Invandrarenheten vid social- och hälsovårdssektorn har som uppgift att 
ordna socialtjänster som stöder integrationen för flyktingar som bosatt 
sig stadigvarande i Helsingfors samt för därmed jämförbara invandrare 
i tre års tid efter att uppehållstillstånd beviljats. Invandrarenhetens kli-
enter kommer till enheten genom asylprocessen direkt från flyktingför-
läggningarna, genom att de självständigt flyttar från andra kommuner, 
via familjeförening av flyktingar, som kvotflyktingar eller via den första 
kartläggningen. Invandrarenheten erbjuder centraliserade socialtjänster 
även för människohandelsoffer och papperslösa personer. Personer 
som beviljats internationellt skydd och därmed jämförbara personer an-
ses huvudsakligen vara personer som behöver särskilt stöd i enlighet 
med 3 § i socialvårdslagen (1301/2014). När tjänster ska ordnas för 
dem är det centralt med en process där det finns många aktörer för 
dem som behöver mycket service. Genom en centraliserad och enhet-
lig bedömning av servicebehovet syftar man till att ordna tjänster för var 
och en på ett ändamålsenligt sätt.

Till de mottagningstjänster som invandrarenheten i början av proces-
sen erbjuder hör bland annat att ordna en bostad för dem som beviljas 
en kommunplats, hjälpa till med att skaffa en bostad, hjälpa med boen-
destöd, hänvisa personerna till hälsokontroller, bedöma klienternas ser-
vicebehov och funktionsförmåga, utarbeta integrationsplaner, ordna 
grupp- och lägerverksamhet, ge psykosocialt stöd samt erbjuda olika 
handlednings- och rådgivningstjänster. Enheten utarbetar även obero-
ende av grunderna för uppehållstillstånd inledande kartläggningar för 
invandrare i de fall där invandraren inte är en arbetslös arbetssökande 
och inte omfattas av arbets- och näringsbyråns inledande kartläggning. 
Enheten hänvisar personerna till ändamålsenliga servicehelheter eller 
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till utbildning i finska. Dessutom utarbetar invandrarenheten familjekart-
läggningar för alla klienter med familj. Under familjekartläggningen 
sammanställs familjemedlemmarnas integrationsmål och man stöder 
med hjälp av psykoedukation familjen i att stabilisera sin vardag med 
individuellt beaktande av barnen. Familjekartläggningen görs av en so-
cialarbetare och en psykolog genom att intervjua hela familjen under ett 
hembesök.

Under 2017–2018 har resurserna vid Helsingfors stads tjänster för in-
vandrare höjts vid behov. Inom enheten jobbar 4 ledande socialarbeta-
re, 21 socialarbetare (1 med eftervård), 16 socialhandledare (2 med ef-
tervård), 4 handledare, 5 psykologer (1 med minderåriga som anlänt ut-
an vårdnadshavare och med eftervård för unga), 1 konsult (hälsovård), 
1 rehabiliteringsinstruktör, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut och 1 byrå-
sekreterare. Även 2 psykiatriska sjukskötare och en psykiater har arbe-
tat funktionellt vid enheten på viss tid.

I slutet av 2017 hade invandrarenheten 2 614 klienter (1 781 hushåll). 
Av dessa klienter var 62 barn i behov av särskilt stöd, varav 33 var min-
deråriga som anlänt utan vårdnadshavare medan resten bodde med si-
na familjer. Inom eftervården bestod 100 klienter av unga. Dessutom 
var åtta personer människohandelsoffer och 76 personer papperslösa. 
För varje socialarbetare fanns 137,5 klienter och 94 hushåll. Som del-
ningsgrund i beräkningen av klientantalet i klientarbetet användes koef-
ficienten 1,5 när det gällde en barnfamilj. För varje socialarbetare fanns 
kalkylmässigt 100,5 klienter och 68,5 hushåll.

Inom social- och hälsovårdsbranschen bedöms kontinuerligt de änd-
ringar som sker i socialarbetet i immigrations- och integrationsverksam-
heten. Det finns dessutom beredskap att anvisa resurser för verksam-
heten. Under den nuvarande strategiperioden stöder även bland annat 
de utvecklingsåtgärder för immigration som görs inom fostrans- och ut-
bildningssektorn ett sektorsövergripande samarbete. Ur klientens syn-
vinkel är det viktigt att socialarbetet för immigrations- och integrations-
verksamheten är en sömlös helhet. Det förutsätter att sektorernas sam-
arbete kontinuerligt förbättras och utvecklas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 292

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitetään päätösesitykseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Marcus 
Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.03.2018 § 85

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Sandra Hagmanin ja 17 muun valtu-
ustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja 
saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi:

"Maahanmuuttoyksikön tehtävä

Maahanmuuttoyksikön perustehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi 
asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille 
kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskelulu-
van saamisesta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat tulevat turvapaikka-
prosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itse-
näisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpako-
laisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa 
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keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomil-
le henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat ja heihin rinnastettavat 
henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 § mukai-
sia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palvelujen järjestämises-
sä monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien prosessi on keskeinen. 
Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen arvioinnilla kyetään jär-
jestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen ns. kuntapaikan saavil-
le, asunnon hankinnassa avustaminen ja tuki asumisessa, terveystar-
kastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn ar-
vioinnit, kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, 
psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksik-
kö laatii myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperuste-
esta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina ja 
TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeen-
mukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. Lisäk-
si maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään per-
hekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen ta-
voitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumis-
ta lapset yksilöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaali-
työntekijä ja psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko 
perhettä. 

Uudenmaan maakuntavalmistelussa kuvataan kotouttamistyötä seu-
raavasti: 

Monitoimijaisena työnä toteutettava työpari- ja tiimityöskentely perustuu 
systeemiseen minitiimi-malliin. Minitiimin muodostaa kuntakohtaisin 
eroin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja/palveluneuvoja/lähihoi-
taja, psykologi/psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/ter-
veydenhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja. 

Sosiaalityöntekijä on nimetty vastuutyöntekijäksi jokaiselle asiakkaalle 
ja hän vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja on asiakaspro-
sessin omistaja. Työnjako tehdään minitiimissä asiakkaan palvelutar-
peen arvion perusteella. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa yksi tai 
useampi työntekijä. Tehtäväkuvien perusteella tehtävä työnjako toimii 
lähtökohtana, kun pohditaan kuka minitiimin työntekijöistä kulloinkin 
työskentelee asiakkaan kanssa. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityönte-
kijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä, 
jolloin työskentelyssä korostuu lapsilähtöinen työskentely.

Maahanmuuttoyksikön nykyiset resurssit
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Helsingin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstörakenne on seuraava: 
4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 
sosiaaliohjaajaa (2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset il-
man huoltajaa saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (ter-
veydenhuolto), 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintatera-
peutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut 
määräaikaisesti myös 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Sosiaalityöntekijöitä oli ennen henkilöstön lisäämistä 10, mutta erillis-
määrärahalla vuonna 2016 lisättiin 10 sosiaalityöntekijää. Vuonna 2017 
saatiin lisäksi yksi ja vuoden 2018 alusta toinen sosiaalityöntekijän vir-
ka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoituksella 
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten jälkihuollon järjestämi-
seen. Sopimuksen mitoitus on yksi sosiaalityöntekijä 50 asiakasta koh-
ti. Tämän lisäksi saatiin neljä muuta sosiaalityöntekijän virkaa. Kun 
nämä tänä vuonna tulleet viisi vakanssia on täytetty, sosiaalityöntekijöi-
den kokonaismäärä on 26.

Maahanmuuttoyksikön asiakasmäärät sosiaalityöntekijöiden määrään nähden

Maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa 31.12.2017 oli 2 614 henkilöä 
(1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 on erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, lo-
put perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100. 
Lisäksi kahdeksan henkilöä on ihmiskaupan uhreja ja 76 henkilöä pa-
perittomia. Työssä olevaa sosiaalityöntekijää kohden on 137,5 asiakas-
ta ja 94 ruokakuntaa. Tämänhetkisen asiakastyön asiakasmäärien ja-
koperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on 
lapsiperhe. Kun asiakasmäärä jaetaan nykyisellä 26 sosiaalityönte-
kijällä, yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asia-
kasta ja 68,5 ruokakuntaa.

Asiakasmäärän kasvun arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, ku-
inka paljon turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille myönnetään 
oleskelulupia. Muista kunnista muutto Helsinkiin säilynee korkealla ta-
solla, vaikka oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vä-
hentyisikin. Myös perheenyhdistämisten määrän muutokset heijastuvat 
asiakasmäärien muutokseen. Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruoka-
kuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tule-
vat todenmukaisesti mitattua.

Työskentely maahanmuuttoyksikössä tapahtuu edellä kuvatun systee-
misen mallin mukaan, eikä sosiaalityöntekijä työskentele yksin perheen 
tai henkilön kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa kuitenkin kunkin henkilön 
palvelutarpeen arvioinnista ja työskentelyn yhteensovittamisesta moni-
toimijaisessa yhteistyössä. Perheen ollessa kyseessä on tärkeää huo-
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mioida perhekokonaisuuden lisäksi kunkin perheenjäsen yksilölliset tar-
peet. Vaikka maahanmuuttoyksikköön on saatu sosiaalityöntekijöiden 
lisäresursseja lisääntyneeseen tarpeeseen, arvioidaan sosiaali- ja ter-
veystoimialalla jatkuvasti asiakastarpeiden muutoksia ja varaudutaan 
tekemään tarvittaessa niiden edellyttämiä resurssimuutoksia.

Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää 
resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaalioh-
jauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tä-
mänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitel-
mallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan.

Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi

Hyvin hoidettu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttaminen lisää ko-
touttamisen piirissä olevien perheiden ja henkilöiden hyvinvointia ja ter-
veyttä. Se auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhte-
iskuntaan ja nopeuttaa heidän pääsyään koulutukseen ja työelämään."

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella: 
"Koska asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa, tulisi maahanmuut-
toyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä il-
man huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaa-
seen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. Aikuisten ja perheiden puolel-
la maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja resurssit eivät välttämättä 
vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä tämän sosiaalityön riittävää 
resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen mitoitukseen voi-
taisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisistä asiakastyön 
määristä. Riittävä resursointi varmistaisi suunnitelmallisen sosiaalityön 
onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurs-
simuutoksiin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun 
seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan 
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henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmuka-
isesti mitattua."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pi-
tää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. 
Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resur-
sointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä 
asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaali-
työn onnistumisen ja turvaa työrauhan."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Korvataan 
lausunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia seuraavalla kappaleella: "Koska asiakasmäärien ennustami-
nen on vaikeaa, tulisi maahanmuuttoyksikössä ottaa käyttöön asiakku-
uksien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mi-
toitus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. 
Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja 
resurssit eivät välttämättä vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä 
tämän sosiaalityön riittävää resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaali-
ohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön 
tämänhetkisistä asiakastyön määristä. Riittävä resursointi varmistaisi 
suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen, turvaavat työrauhan ja 
antavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi 
aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 4
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure
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Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi 
aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non kolmanneksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointi-
vaikutusten arviointia loppuun seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet 
tulisi laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden 
vastuu ja työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."
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Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Jäsen Sandra Hagman jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Haluan 
osoittaa eriävän mielipiteeni lautakunnan päätökseen olla ottamatta 
kantaa maahanmuuttoyksikön resurssimitoituksiin, vaikka se oli valtu-
ustoaloitteen tarkoitus, ja vaikka maahanmuuttoyksikön resurssit ovat 
verraten muihin sosiaalityön ydinaloihin alimitoitetut. Huomiota ei ole 
myöskään annettu työntekijöiden näkemyksille tai siihen että maahan-
muuttoyksikön asiakaskunta on sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevia, jolloin resursseja pitäisi olla erityisen paljon. Toimialalta 
saadun tiedon mukaan aikuissosiaalityössä on sosiaalityöntekijällä n. 
80 asiakasta ja sosiaaliohjaajalla 120 asiakasta, mikä olisi hyvä mittari 
pitää myös maahanmuuttoyksikön resurssit asiakasmäärien kasvun 
myötä hallinnassa. Nyt lautakunnan lausunto ei ottanut kantaa resurs-
seihin ja niiden saattamiseksi tarvittavalle tasolle, kuten oli valtuustoa-
loitteen henki."

13.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303

marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 135
Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om socialarbetets 
klientdimensionering inom barnskyddet

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Maria Ohisalo väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maria Ohisalo och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att socialarbetets klientantal inom barnskyddet ska begränsas till 30 
barn per anställd.

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 det är viktigt att socialarbetarnas antal räcker till i 
det värdefulla barnskyddsarbetet inom öppen- och eftervården samt in-
om vården utom hemmet.

Antalet anställda ska granskas i förhållande till socialarbetarnas olika 
arbetsbeskrivningar. Det är ändamålsenligt att bedöma den genom-
snittliga klientdimensioneringen per enhet inom öppen- och eftervården 
samt inom vården utom hemmet. Klientantalet beskriver inte enbart so-
cialarbetets arbetsbelastning. Ett fastställt maximalt klientantal per an-
ställd skulle bland annat kunna leda till situationer där ärenden för en 
stor syskonskara delas upp mellan olika socialarbetare. På grund av 
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detta är det ändamålsenligt att arbetet i arbetsgemenskaperna kan ord-
nas med beaktande av att klientfamiljerna belastar socialarbetarna oli-
ka.

Socialarbetet inom barnskyddets öppenvård och vård utom hemmet är 
krävande växelverkande arbete som omfattar ett betydande tjänstean-
svar. Socialarbetarna inom öppenvården och vården utom hemmet ar-
betar med barn under 18 år, med deras familjer och närstående samt 
med omfattande myndighetsnätverk. Till socialarbetarens uppgifter in-
om öppenvården och vården utom hemmet hör beredning av krävande 
beslut som är oberoende av klientens vilja, såsom brådskande place-
ringar av barn, omhändertaganden samt begränsning av kontakterna 
och rörelsefriheten.

I slutet av 2017 fanns i genomsnitt 40 barn per socialarbetare inom 
barnskyddets öppenvård i Helsingfors. Placeringarna har omfattat i ge-
nomsnitt 28 barn och eftervården i genomsnitt 76 unga per socialarbe-
tare. I jämförelse med den nationella nivån är klientdimensioneringen i 
Helsingfors stad på en bra nivå. Till exempel i en jämförelse från 2016 
mellan de sex största städerna i Finland var klientantalet per socialar-
betare inom barnskyddets öppenvård och vård utom hemmet lägst i 
Helsingfors.

I reformarbetet för tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn i 
Helsingfors stad stärks basservicen för barnfamiljerna i enlighet med 
socialvårdslagen. I och med reformerna är det möjligt för barn och fa-
miljer att få socialtjänster och andra behövliga tjänster även utan att va-
ra klienter inom barnskyddet. Barnskyddet omfattar i fortsättningen en-
bart de barn som är i behov av skydd. Klientantalen inom öppenvården 
har tack vare strukturförändringar minskat under 2017. Syftet är att un-
der 2018 öka antalet socialarbetare som arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. Social- och hälsovårdsnämnden har anvisat anslag för 
detta i sin användningsplan för 2018. Med dessa åtgärder minskas det 
genomsnittliga klientantalet för socialarbetet inom öppenvården. Målet 
är 30 barn per socialarbetare.

Socialarbetet inom eftervården avviker avsevärt från socialarbetet inom 
öppenvården och vården utom hemmet. Socialarbetare inom eftervår-
den arbetar i huvudsak med unga som fyllt 18 år. Uppgiften omfattar in-
te beredning av beslut som är oberoende av klientens vilja.

Eftervårdsarbetet kan jämföras med den situation team inom vuxenso-
cialarbetet för unga är i. Både inom eftervården och socialarbetet för 
unga håller de unga på att bli vuxna och självständiga och behöver 
stöd i att hantera jobb, utbildning och vardagen. De får stöd i vardagen 
av socialhandledarna. Socialarbetarna ansvarar för att samordna tjäns-
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terna för de unga och att trygga arbetet på ett planenligt sätt. Under vå-
ren 2018 utreds inom eftervården och socialarbetet för unga hur många 
unga som är i behov av väldigt omfattande tillfälligt och långvarigt stöd, 
omfattande visstidsstöd samt lättare stöd. Utredningen kommer att om-
fatta även de beräkningar och förslag som social- och hälsovårds-
nämnden förutsätter samt andra faktorer som påverkar klientdimensio-
neringen och belastningen. Utgående från den information som fås ge-
nom utredningen kan dimensioneringen av socialarbetare och social-
handledare och deras arbetsinsatser bedömas så att de motsvarar de 
ungas behov. Stadsstyrelsen anser att resurserna för barnskyddets öp-
penvård och vård utom hemmet i framtiden ska fördelas så att antalet 
barn per anställd uppgår till högst 30.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maria Ohisalon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 293

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen loppu-
un käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Kohta 11: LISÄYS: Kaupunginhallitus katsoo, että lastensuojelun avo- 
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ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että lapsimäärä 
työntekijää kohden olisi enimmillään 30 lasta.

Perustelu: Lastensuojelun työtä joudutaan tekemään budjetin asettami-
en reunaehtojen rajoissa, mutta näemme perustelluksi ohjata budjetin 
valmistelua siihen, että asiakkaiden määrä työntekijää kohden on 
kohtuullinen. Avo- ja sijaishuollossa Helsinki ei ole kaukana 30 lapsen 
rajasta eivätkä kustannukset muutoksesta näin ole kohtuuttomat.

Kohta 10: POISTO virke: Tämän vuoksi jälkihuollon sosiaalityössä ei 
ole tarkoituksenmukaista tavoitella 30 lapsen keskimääräistä työntekijä-
mitoitusta. 

PERUSTELU: Vaikka jälkihuollon työ poikkeaakin avo- ja sijaishuollos-
ta, tämä kappale antaa siitä turhan vähättelevän kuvan. Nyt osalla 
työntekijöistä on enimmillään jopa 100 asiakasta työntekijäö kohden. 
Asiaa on syytä selvittää lisää, kuten vastauksessa todetaan. 

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, 
Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10.

23.04.2018 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 27.02.2018 § 50

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisa-
lon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmi-
toitusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riit-
tävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon so-
siaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnte-
kijäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asia-
kasmäärä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. 
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan jär-
jestää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus 
työntekijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaik-
utustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon 
sosiaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahd-
osta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset 
sijoitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoituk-
set.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asia-
kasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmäs-
sä vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asia-
kasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
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jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut su-
ojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösu-
unnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä las-
tensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmäärä 
tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosiaali-
työntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laaduk-
kaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöi-
sesti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuol-
lon sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 
lapsen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä asi-
akkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa ja 
tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. Ar-
jen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.

Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat sii-
tä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaalioh-
jaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut 
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdolli-
sesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsit-
telyyn.

Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös 
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. 
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidet-
tyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tu-
kiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden to-
teutuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso va-
hvistaa työntekijöiden työhyvinvointia."

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää 
selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), jo-
ka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, et-
tä tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-
ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: 
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja si-
jaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen 
lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lasten-
suojelun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 
2019.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen on-
nistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoi-
tukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja 
ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen paran-
taminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä 
myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoimin-
nan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskel-
mat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosi-
aaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten 
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen 
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan 
käsittelyyn."

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuu-
denneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida 
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enim-
millään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimen-
piteistä raportoidaan vuonna 2019.”

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
ri Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida 
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat 
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvo-
innin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saa-
daan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimi-
en kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi
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§ 136
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om rådgivningsbyrå-
ernas deltagande i att förbättra barnens läsförmåga

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Emma Kari väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 33 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
rådgivningsbyråerna ska delta i att förbättra barnens läsförmåga till ex-
empel enligt modellen i projektet Läs för barnet.

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 de utlåtanden som kommit in och konstate-
rar att barnens utvecklingsfaser följs upp på rådgivningsbyrån och de 
diskuteras proaktivt med föräldrarna på alla hälsokontroller. Under gra-
viditetstiden stöder rådgivningsbyråerna familjerna till föräldraskapet 
genom att dela ut information om föreställningarnas betydelse, skötseln 
av barnet, amningen, hur livet är med en baby och om rutinernas bety-
delse. Vårdnadshavarens egen användning av sitt modersmål under-
stöds. När barnet är fött ger rådgivningsbyråerna stöd med växelverkan 
och handledning i frågor som gäller utvecklingen av språket och talet 
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hos barnet på varje besök enligt åldern och behovet. Barnets språkut-
veckling utvärderas och vid behov styrs barnet till en bedömning hos 
en talterapeut och eventuell terapi. Som stöd för mångkulturell tal- och 
språkutveckling används i rådgivningen bl.a. materialet Ota koppi som 
har producerats tillsammans med småbarnspedagogiken, www.otakop-
pi-ohjelma.fi.

Språk- och talutvecklingen hos barn främjas i Helsingfors planmässigt 
som samarbete mellan olika förvaltningar. Materialet som har utveck-
lats i projektet Läs för barnet finns i olika språkversioner. Meningen är 
att materialet ska presenteras för vårdnadshavarna på rådgivningsby-
rån med hjälp av webbsidorna Familjestöd på hälsokontroller för barn i 
sex månaders och fyra års ålder. Kunderna får materialet med sig hem 
också i pappersform. Avsikten inom småbarnspedagogiken är att pre-
sentera materialet för föräldrarna till exempel i samband för små-
barnspedagogiska diskussionen för treåriga barn. Meningen är att upp-
muntra biblioteken att bjuda till exempel Helsingforsbarn i ett års ålder 
med sina vårdnadshavare till biblioteket för att kunna bekanta sig med 
ramsor och läsning som främjar språk- och talutvecklingen hos späd-
barn och barn i lekåldern.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 294

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 
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Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Esitämme muutosta. KORVATAAN: ”Myös paperista materiaalia voi-
daan asiakkaalle tulostaa tarvittaessa.” TEKSTILLÄ: ”Myös paperinen 
materiaali tarjotaan perheille mukaan.”

Kannattaja: Hannu Oskala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Kaarin Taipale

Ei-äänet: 4
Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 6
Paavo Arhinmäki, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 4. Puheenjohtajan ääni ratkaisi 
päätökseksi tulleen ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2018 § 18

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän muutetun esityksen mukaisen lausunnon valtuutettu Emma 
Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan 
osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen:

”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhempi-
en varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, 
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnel-
laan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä 
kehitystä vauva- ja leikki-iässä. 

Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan 
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. 
Raskausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla 
tietoa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan 
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkie-
len käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa 
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen 
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen 
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin 
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puhee-
noppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen 
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköi-
senä www.otakoppi-ohjelma.fi .

Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi. 
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enene-
vässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki 
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pää-
sevät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä 
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla 
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa 
kehityksessä. 

Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokun-
taisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkees-
sa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolas-
sa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta, 
mutta myös paperista materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiak-
kaalle. Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Luku-
mitta seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös 
muilla terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhais-
kasvatuksessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen var-
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haiskasvatuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Li-
säksi ehdotetaan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimer-
kiksi kaikki 1 vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon 
tutustumaan loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät nii-
tä huoltajille Perheentuki-sivustolta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vai-
heesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neu-
volapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemi-
sen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumene-
stykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito 
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen 
ääneen.”

Käsittely

30.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimei-
sen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toi-
sen virkkeen loppuun tehtiin seuraava lisäys: "...mutta myös paperista 
materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 12

HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. neuvoloiden osallistumisesta 
lasten lukutaidon parantamiseen koskevasta valtuustoaloitteesta:

Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudes-
sa. Vanhempien merkitys lukutaidon kehittymiselle on ratkaisevin en-
nen kuin lapsi itse osaa lukea. Lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuo-
listuu, kun lapselle luetaan. Lukemisella on myös myönteinen vaikutus 
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koulumyönteisyyteen ja -menestykseen. Pienten lasten vanhempien in-
nostaminen lukea lapselleen ääneen ja valistaminen lukemisen tärkey-
destä ovat tehokasta varhaista tukea. 

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja 
valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Varhaiskasva-
tuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa 
tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa 
toteutettua mallia ja materiaaleja. Pilottikunnissa Lukukeskuksen tuotta-
maa lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu neuvoloissa kaikille yhden 
ikäluokan lapsille mm. syntyville vauvoille, puolivuotiaiden ryhmäneuvo-
lassa ja 4-vuotisneuvolan laajassa tarkastuksessa. Faktaesitteitä on 
painettu myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, sora-
niksi, somaliaksi ja espanjaksi. Materiaalin avulla vanhempia voidaan 
valistaa lukemisen tärkeydestä. Lapselle lukeminen edistää lapsen kie-
lellistä kehittymistä ja liittyy lapsen hyvään kasvuun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ajatusta, että Helsingin neu-
voloissa luodaan yhden ikäluokan lapsille yhtenäiset toimintamallit lu-
kutaidon parantamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen-, neuvolan- ja 
kirjastohenkilökunnan kanssa. Lue lapselle -mallia on hyvä hyödyntää 
mm. valmiiden, useammille kielille käännetyn materiaalin takia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2018 510 (530)
Stadsfullmäktige

Ärende/40
16.05.2018

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

§ 137
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om avgiftsfria 
motions- och idrottstjänster för närståendevårdare

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Mari Rantanen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Rantanen och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska erbjuda ett avgiftsfritt frikort för närståendevårdare i syfte 
att stöda dessas fysiska och mentala välbefinnande i vårdarbetet.

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-
den stöder helsingforsarnas välbefinnande i enlighet med Helsingfors 
stadsstrategi och skillnaderna i hälsa reduceras allt kraftigare genom 
motion och idrott. Motion och idrott har enligt undersökningar avsevär-
da positiva konsekvenser för människans fysiska, mentala och sociala 
hälsa och välbefinnande. Det framhävs i strategin att motion och idrott 
organiseras tväradministrativt i större utsträckning, och goda rutiner 
skapas genom samarbete mellan olika sektorer.

Det finns mer än 3 000 närståendevårdare med avtal i Helsingfors. I 
syfte att stöda närståendevården och närståendevårdarnas ork ordnar 
stadens social- och hälsovårdssektor och idrottstjänster egna motions-
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grupper för närståendevårdare och gemensamma grupper för närstå-
endevårdare och dem som vårdas.

Närståendevårdare kan dessutom delta till exempel i stadens 
mångsidiga instruerade motions- och idrottsgrupper i förorterna genom 
att lösa ut ett pass för förortsmotion som är giltigt i fyra månader. Av-
giftsfri motionsrådgivning, informationstillställningar och gratis sommar-
verksamhet, bl.a. parkgymnastik, ordnas i olika delar av Helsingfors.

Simhalls- och motionssalstjänsterna är för tillfället helt avgiftsfria för 
barn under 7 år och krigsveteraner. Arbetslösa, pensionärer, special-
grupper, invalider, studerande, värnpliktiga och civiltjänstgörare har be-
aktats i avgiftskategorin övriga, i vilken avgiften är förmånligare än pri-
set för vuxna.

Genom priskategorin övriga tillsammans med priskategorin barn kom-
mer ungefär hälften av sim- och allaktivitetshallarnas intäkter beroende 
på idrottsplatsen. I januari 2018 var andelen vuxna 51 %, övriga 38 % 
och barn 11 % av inträdesavgifterna på Östra centrums simhall. På Bri-
tas simhall var andelen vuxna 51 %, övriga 43 % och barn 6 %. På 
Sportkvarnen var andelen vuxna 59 %, övriga 25 % och barn 16 %.

För närståendevårdare ordnas egna motions- och idrottsgrupper och 
bland stadens tjänster finns det förmånliga motions- och idrottsformer 
att välja. Det är inte motiverat att utvidga avgiftsfriheten inom motions- 
och idrottstjänsterna. Eventuella nya rabattgrupper eller avgiftsfria 
grupper måste ersättas med prishöjningar i andra priskategorier eller 
genom utgiftsskärningar. Dessutom måste eventuella rabatt- eller av-
giftsfrihetsförmåner beaktas även i de övriga tjänsteproducerande en-
heterna i stadskoncernen, såsom Urheiluhallit Oy.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 252

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 62

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia 
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keino-
in. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategias-
sa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen va-
hvistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yhte-
istyönä. 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja, 
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Poikkihallinnollisena tavoitte-
ena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien tai korkean terveysriskin 
väestöryhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja li-
ikuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin 
eri toimijoiden kanssa. Helsingissä omaishoitajien liikkumista on tuettu 
järjestämällä liikuntaryhmiä sekä erikseen omaishoitajille että yhtäaikai-
sesti omaishoitajille ja hoidettaville sosiaali- ja terveystoimen sekä li-
ikuntapalvelujen yhteistyönä. 

Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia al-
le 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset, er-
ityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet on 
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huomioitu maksuluokassa muut, jolloin maksu on aikuisten hintaa edul-
lisempi. 

Muut -hintaryhmä yhdessä lapset -hintaryhmän kanssa muodostavat li-
ikuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. 
Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsy-
maksuissa oli 51 %, muut 38 % ja lapset 11 %. Pirkkolan uimahallissa 
aikuisten osuus oli 51 %, muut 43 % ja lapset 6 %. Liikuntamyllyssä 
aikuisten osuus oli 59 %, muut 25 % ja lapset 16 %.

Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheutta-
mat tulojen menetykset jouduttaisiin korvaamaan muiden ryhmien hin-
tojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu ka-
tetavoite halutaan pitää ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan 
myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin, kuten esimerkiksi Urheilu-
hallit Oy:n palveluihin, joka tuottaa suurimman osan Helsingin uima-
hallipalveluista, niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. Lisäksi on 
huomioitava, että omaishoitajien maksuttomien palveluiden toteuttami-
nen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kyseisiin etuihin oikeu-
tettujen toteamiseksi. 

Vuosien varrella useissa valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia li-
ikuntapalveluja useille erilaisille kohderyhmille mm. yli 65-vuotiaille, yli 
68-vuotiaille, yli 75-vuotiaille, työttömille, kotivanhemmille, lastensuo-
jeluperheille, sotaorvoille ja toimeentulotukea saaville. Helsingissä on 
vuoden 2018 alussa noin 3 200 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, mm. lähiliikuntapaik-
koja, ulkokuntoiluvälineitä, luistinratoja, joissa liikunnan harrastaminen 
on maksutonta. Lisäksi ulkoilureitit, ladut ja uimarannat tuovat liikunta-
mahdollisuuksia jokaisen helsinkiläisen lähelle.

Liikuntaan aktivointi -palvelu järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä, 
joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti korkean terveysriskin 
kohderyhmille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin 
liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, 
joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin 
maksutonta liikuntatoimintaa mm. puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole pe-
rusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan 
omaishoitajia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 72

HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän muutetusta 
ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja 21 
muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan omaishoitajat voisivat käyt-
tää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:

"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon 
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 204, joista alle 65-vuotiaiden ho-
itajia oli 1 755 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 449.

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu ho-
idettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoito-
palkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Laki-
sääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautise-
na hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana 
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalvelu-
na tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoita-
ja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä. 

Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta, 
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toi-
mintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus 
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, har-
kinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.

Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa moni-
puolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa 
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttö-
mille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä 
vertaistukiryhmiä.

Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoi-
minnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua 
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoito-
perheiden esittämien toiveiden mukaan.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikunta-
palvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osal-
listuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aihei-
sia tilaisuuksia.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta, 
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikun-
tapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.

Lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla 
omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. 
Omaishoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisu-
udet sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."

Käsittely

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnossa esi-
tetyt luvut omaishoitajien määrästä tarkastetaan ja korjataan teknisesti 
pöytäkirjalle, koska omaishoitajien osuuksien yhteenlaskettu määrä ei 
täsmää kokonaismäärän kanssa.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Lautakunta katsoo, 
että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja 
omaishoitajan jaksamista tukeva elementti."

Kannattaja: jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
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riikka.haahtela(a)hel.fi
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§ 138
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-005563, 2018-005658

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om utarbe-
tande av ett eget likalönsprogram för Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Eveliina Heinäluoma m.fl. om uppmärksam-
mande av Samernas nationaldag i Helsingfors skolor och daghem

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för bered-
ning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 98, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ja 138 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 100, 101 ja 103 §: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.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 104 ja 105 §: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

98, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 och 138 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

100, 101 och 103 § 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.
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Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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.
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Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

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

104 och 105 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt
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Ändring i beslutet får sökas

 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
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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 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 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 528 (530)
Kaupunginvaltuusto

16.05.2018

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

lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

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

Petrus Pennanen Otso Kivekäs

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.05.2018.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 29.05.2018.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


