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Kokousaika 10.10.2018 18:00 - 23:01

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina saapui 19:27, poissa: 276 - 283 §
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi poistui 20:56, poissa: 286 - 315 §
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha poistui 19:10, poissa: 279 - 315 §
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
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Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura poistui 19:10, poissa: 279 - 315 §
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia poistui 20:08, poissa: 285 - 315 §
Mohamed, Abdirahim
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 19:10, poissa: 279 - 315 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 19:25, poissa: 285 - 315 §
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
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saapui 19:16, poissa: 276 - 280 §
Landén, Maria varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen

poistui 19:27, poissa: 285 - 315 §
Oskala, Hannu varajäsen
Puska, Pekka varajäsen

saapui 20:54, poissa: 276 - 284 §
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

saapui 19:42, poissa: 276 - 283 §
Ruotsalainen, Nelli varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Tamminen, Lilja varajäsen

saapui 20:56, poissa: 276 - 284 §
Turkkila, Matias varajäsen
Valpio, Jani varajäsen

saapui 20:08, poissa: 276 - 284 §
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 19:25, poissa: 276 - 283 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Järvenkallas, Satu vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Karvinen, Marko vs. rahoitusjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies

poissa: 285 §
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Kentala, Julianna erityisavustaja
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Åvall, Laura erityisavustaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Almqvist, Casper tiedottaja
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Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Saarinen, Susanna kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
276 - 283 §, 285 - 315 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
284 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
276- 277 §, 284 - 287 §, 295 - 296 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
278 - 283 §, 288 - 294 §, 297 - 315 
§
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Tid 10.10.2018 18:00 - 23:01

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina anlände 19:27, frånvarande: 276 - 

283 §
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi avlägsnade sig 20:56, frånvarande: 

286 - 315 §
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha avlägsnade sig 19:10, frånvarande: 

279 - 315 §
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
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Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura avlägsnade sig 19:10, frånvarande: 

279 - 315 §
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia avlägsnade sig 20:08, frånvarande: 

285 - 315§
Mohamed, Abdirahim
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:10, frånvarande: 

279 - 315 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 19:25, frånvarande: 

285 - 315§
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
Anttila, Maija ersättare
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Finne-Elonen, Laura ersättare
Haglund, Mia ersättare
Harms-Aalto, Martina ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare

anlände 19:16, frånvarande: 276 - 
280 §

Landén, Maria ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare

avlägsnade sig 19:27, frånvarande: 
285 - 315 §

Oskala, Hannu ersättare
Puska, Pekka ersättare

anlände 20:54, frånvarande: 276 - 
284 §

Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

anlände 19:42, frånvarande: 276 - 
315 §

Ruotsalainen, Nelli ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Tamminen, Lilja ersättare

anlände 20:56, frånvarande: 276 - 
284 §

Turkkila, Matias ersättare
Valpio, Jani ersättare

anlände 20:08, frånvarande: 276 - 
284 §

Venemies, Mauri ersättare
anlände 19:25, frånvarande: 276 - 
283 §

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Haavisto, Tuula stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Järvenkallas, Satu stf. sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Karvinen, Marko stf. finansdirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist

frånvarande: 285§
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Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Peltonen, Antti förvaltningschef
Almqvist, Casper informatör
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Saarinen, Susanna translator

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
276 - 283 §, 285 - 315 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
284 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
276 - 277 §, 284 - 287 §, 295 - 296 
§

Antti Peltonen förvaltningschef
278 - 283 §, 288 - 294 §, 297 - 315 
§
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§ Asia

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

277 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

278 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

279 Asia/4 Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2019
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2019

280 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

281 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
valinta
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

282 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

283 Asia/8 Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön
Hyrning av lokalerna i Stadsmiljöhuset för stadens bruk

284 Asia/9 Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta päättämi-
nen sekä tonttien ja niillä olevien rakennusten myynti (Kallio, Siltasaa-
ri, tontit 11306/8 ja 11307/7)
Beslut om vinnare i tävlingen för Broholmsportens planering och ge-
nomförande samt om försäljning av tomterna och byggnaderna på 
dem (Berghäll, Broholmen tomterna 11306/8 och 11307/7)

285 Asia/10 Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuok-
rasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021
Arrendegrunder för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut åren 
2020 och 2021

286 Asia/11 Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttami-
nen (nro 12460)
Detaljplaneändring för Åsporten i Åshöjden (Tavastvägen 62 och 64) 
(nr 12460)

287 Asia/12 Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483)
Detaljplaneändring för Mannerheimvägen 162 (nr 12483)

288 Asia/13 Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 
12463)
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Detaljplaneändring för Steniusvägen 14 och 20 i Södra Haga (nr 
12463)

289 Asia/14 Munkkiniemen Muusanpolku 1 asemakaavan muuttaminen (nro 
12467)
Detaljplaneändring för Musans stig 1 i Munksnäs (nr 12467)

290 Asia/15 Vartiokylän Liikkalankuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12472)
Detaljplaneändring för Liikkalagränden 6 i Botby (nr 12472)

291 Asia/16 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite selko- ja monikielisyydestä 
kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om lättläst 
språk och flerspråkighet i stadens verksamhet och beslutsfattande

292 Asia/17 Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden 
työttömien aseman parantamisesta
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om förbättring av 
situationen för de arbetslösa som berörs av aktiveringsmodellen

293 Asia/18 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömäs-
sä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingripan-
de i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet

294 Asia/19 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä 
ja palveluista
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om Sibe-
liusparkens allmänna intryck och service

295 Asia/20 Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säi-
lyttämiseksi asukaskäytössä
Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bevarande 
av Uppby hemman i invånarbruk

296 Asia/21 Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta
Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om en samåk-
ningsapplikation

297 Asia/22 Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta il-
manvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin
Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om förbättring av 
inneluftens kvalitet i daghem och skolor

298 Asia/23 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n 
B-vyöhykkeeseen
Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om överföring av 
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Östersundom till HRT:s zon B

299 Asia/24 Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttele-
vuuden lisäämisestä
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om ökning av 
dragningskraften hos Malms centrumområde

300 Asia/25 Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraami-
sen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud 
mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer

301 Asia/26 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden 
lisäämisestä
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station

302 Asia/27 Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työoloista
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i met-
rotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden

303 Asia/28 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lautta-
saaren liikuntapuistoon
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till 
Drumsö idrottspark

304 Asia/29 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä te-
kevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande 
av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn

305 Asia/30 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan lii-
kuntapuistoon
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark

306 Asia/31 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin 
toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en simhall 
av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad

307 Asia/32 Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päi-
väkotipaikkapäätöksissä
Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av 
principen om närskola vid daghemsbeslut
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308 Asia/33 Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Palohei-
nässä
Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av 
skidsäsongen i Svedängen

309 Asia/34 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi 
Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och 
muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen

310 Asia/35 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistami-
sesta elämän loppuvaiheen hoidossa
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare 
psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede

311 Asia/36 Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkoti-
karum

312 Asia/37 Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen 
turvaamisesta
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki 
Hurstis mathjälp i fortsättningen

313 Asia/38 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon va-
linnanvapausoppaasta
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfri-
hetsguide för social- och hälsovården

314 Asia/39 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatri-
sen avohoidon lyhytterapioista
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapier 
inom primärvården och den psykiatriska öppenvården

315 Asia/40 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 276
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 kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous 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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§ 277
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Ville Jalovaara ja Pia Kopra sekä varalle valtuutetut Terhi Koulumies 
ja Ozan Yanar.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetutVille Jalovaara ja Pia Kopra sekä varalle valtuutetut 
Terhi Koulumies ja Ozan Yanar.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 278
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettujen Eva Biaudet'n, Veronika Honkasa-
lon ja Kaisa Hernbergin kysymykset aiheesta toimenpiteet ilmaston-
muutoksen torjumiseksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 279
Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2019

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2019 seuraavas-
ti:

nro vko päivä klo    
1 3 16.1.2019 18    
2 5 30.1.2019 18  kyselytunti  
3 7 13.2.2019 18  aloitekäsittely  
4 9 27.2.2019 18  kyselytunti  
5 11 13.3.2019 18    
6 13 27.3.2019 18  kyselytunti  
7 15 10.4.2019 18    
8 17 24.4.2019 18    
9 19 8.5.2019 18  kyselytunti  

10 21 22.5.2019 18  aloitekäsittely  
11 23 5.6.2019 18    
12 25 19.6.2019 16  tilinpäätös  
13 35 28.8.2019 18    
14 37 11.9.2019 18  kyselytunti  
15 39 25.9.2019 18  aloitekäsittely  
16 41 9.10.2019 18    
17 43 23.10.2019 18  kyselytunti  
18 45 6.11.2019 18    
19 46 13.11.2019 16  talousarvio  
20 48 27.11.2019 18  talousarvio, aloitekäsittely  
21 50 11.12.2019 16    

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja kat-
soo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto 
on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan 
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 280
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2018-010059 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita Ted Apterin varajäsenen Tiina Larssonin jäseneksi kasvatus- 
ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväk-
si toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Risto Rautavan ehdotuksesta 
Ted Apterin varajäsenen Tiina Larssonin uudeksi jäseneksi ja hänen ti-
lalleen uudeksi varajäseneksi Laura Vanamon kasvatus- ja koulutus-
lautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
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 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita ___________ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mirita Saxbergin (Kok.) 7.6.2017 (§ 264) jä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Mirita Saxberg pyytää 25.9.2018 eroa 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen luottamustoimesta.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 622

HEL 2018-010059 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita ___________ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 281
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
valinta

HEL 2018-010080 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Johanna Krabben jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Risto Rautavan ehdotuksesta Jo-
hanna Krabben uudeksi jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkieliseen jaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

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

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mirita Saxbergin (Kok.) 7.6.2017 (§ 265) jä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mirita Saxberg pyytää 25.9.2018 
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
luottamustoimesta.

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

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

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

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 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 623

HEL 2018-010080 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

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

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 282
Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-010039 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mirita Saxbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Kristiina Ilvosen varajäseneksi (Atte Kalevan henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Risto Rautavan ehdotuksesta 
Kristiina Ilvosen uudeksi varajäseneksi kaupunkiympäristölautakun-
taan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mirita Saxbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja
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 valitsee _____________ varajäseneksi (Atte Kalevan henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mirita Saxbergin (Kok.) 7.6.2017 (§ 267) va-
rajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi. Mirita Saxberg pyytää 25.9.2018 eroa kaupunkiympäristö-
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 621

HEL 2018-010039 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mirita Saxbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _____________ varajäseneksi (Atte Kalevan henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 283
Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön

HEL 2018-006481 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata Helsingin kaupungin käyttöön ra-
kenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen tilat, noin 
27 500 htm2, liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kauppakirjan allekirjoi-
tuksen kanssa. Kauppahinta maksetaan ja vuokranmaksu alkaa, kun 
kohde on valmis ja vastaanotettu.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Kaupunkiympäristötalon esite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 24.9.2018 päättänyt myydä Kiinteistö Oy Helsin-
gin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön (Y-tunnus 2876426-4) koko 
osakekannan liitteenä 1 olevan kauppakirjan mukaisesti siitä ilmeneväl-
le ostajalle. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättää vuokrata 
Helsingin kaupungin käyttöön edellä mainitussa osakekaupassa tarkoi-
tetun yhtiön omistaman, rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uu-
disrakennuksen tilat, noin 27 500 htm2.

Kaupunginhallitus on 18.5.2015 § 549 päättänyt, että teknisen alan vi-
rastojen käyttöön rakennetaan uudisrakennus, joka toteutetaan kau-
pungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomis-
tukseen, jolloin kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella vuokrasopimuk-
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sella. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sijoittaja valitaan kilpailutuk-
sella ja valinta esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016 § 240 hyväksynyt Kaupunkiympäris-
tötalon hankesuunnitelman. Päätöksen perusteluissa todetaan, että 
kaupunki kilpailuttaa hankkeelle halvimman ja parhaan tarjouksen ja 
järjestää hankkeen rakentamisen aikaisen rahoituksen. Edelleen kau-
punki luopuu kaupungin omistuksessa olevista teknisen alan virastojen, 
nykyisen kaupunkiympäristön toimialan käytössä olevista tiloista.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasa-
taman Kymppi perustamisesta 12.9.2017 § 839. Kiinteistöosakeyhtiö 
vastaa Kaupunkiympäristötalohankkeen rakennuttamisesta ja rakenta-
misen aikaisesta rahoituksesta. Kaupunkiympäristön toimialan raken-
nukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus on järjestänyt hankepää-
töksen mukaisesti Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa (Sörnäi-
nen), korttelissa 10591 sijaitsevan tontin 1, kiinteistötunnus 091-010-
0591-0001, osoitteessa Työpajankatu 8 ja kyseiselle tontille toteutetta-
van Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen sijoittajakilpailutuksen. 
Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 päättänyt lisätä osto-oikeuden Hel-
singin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10591 tontin 
1 Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin kanssa tehtyyn maan-
vuokrasopimukseen. Kauppahinta on 15 miljoonaa euroa. Kiinteistö Oy 
Helsingin Kalasataman Kympin osakkeiden kauppahinta on 150 miljoo-
naa euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut parhaan tarjouksen anta-
neen kiinteistösijoittajan kanssa kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden osa-
kekaupan sekä vuokrasopimuksen Kaupunkiympäristötalon tilojen 
vuokraamisesta kaupungin käyttöön. 

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkiympäristötoimialalle yhteiset toi-
mitilat, Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuksen Sörnäisiin, osoittee-
seen Työpajankatu 8. Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016 § 240 hy-
väksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tila-
hankkeen hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta paikotuksen kustannus mukaan lukien on arvonlisäve-
rottomana 113 000 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa. 

Hankepäätöksen perusteluissa todetaan hankkeen rahoituksesta seu-
raavaa:

 Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 § 549 käsitellessään hankkeesta 
laadittua tarveselvitystä, että uudisrakennushanke toteutetaan kau-
pungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajao-
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mistukseen ja että kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella, 20 vuo-
den vuokrasopimuksella. 

 Sijoittajakilpailutus käynnistetään hankesuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen. Kaupunki kilpailuttaa hankkeelle halvimman ja parhaan tar-
jouksen. Vaihtoehdot ovat kilpailutus vuokratasolla niin, että koh-
teen hinta on kiinteä, tai kilpailutus hinnalla eli kiinteällä vuokratasol-
la ja korkeimmalla saatavalla hinnalla. Mahdollisen sijoittajan valinta 
viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

 Viime kädessä mallin valinta tarkentuu kokonaisedullisuuden perus-
teella sellaisten vielä selvitettävien vaihtoehtoisten toteutusmallien 
välillä, joissa hanketta ei tehdä kaupungin omaan taseeseen. Yhte-
nä vaihtoehtona on kaupungin kiinteistöyhtiömalli.

 Kaupunki järjestää hankkeen rakentamisaikaisen rahoituksen. Kiin-
teistövirasto luopuu kaupungin omistuksessa olevista teknisen alan 
virastojen käytössä olevista nykyisistä tiloista.

Käytetty rakentamismenettely valittiin sen vuoksi, että mahdollisimman 
moni, myös kansainvälisillä markkinoilla toimiva sijoittaja osallistuisi jär-
jestettävään sijoittajakilpailuun.

Hankepäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus oikeut-
ti kiinteistöviraston järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen ra-
hoittamiseksi ja totesi, että kilpailun tulos tulee saattaa kaupunginhalli-
tuksen päätettäväksi.

Kiinteistöosakeyhtiö

Aiempi kiinteistövirasto ja 1.6.2017 jälkeen kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttami-
nen -palvelu on vastannut Kaupunkiympäristötalohankkeen rakennutta-
misesta. Aiempi tilakeskus kilpailutti suunnittelun ja teki suunnitteluso-
pimukset. Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelu on 
kilpailuttanut toteutuksen ja allekirjoittanut urakkasopimukset. 

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kiinteistöosakeyhtiö Kalasata-
man Kymppi perustamisesta 11.9.2017 § 839. Kiinteistöosakeyhtiö on 
merkitty kaupparekisteriin 5.1.2018. Päätöksen mukaan kiinteistöosa-
keyhtiö vastaa hankkeen rahoituksesta. Kiinteistöosakeyhtiö on 
21.6.2018 allekirjoittanut sopimuksen hankkeen rakennuttamisesta 
kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelun kanssa. 

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi on järjestänyt hankkeen 
rakennusaikaisen rahoituksen toistaiseksi konsernitililimiitillä. Konserni-
tililimiitti tulee viimeistään sopimuksen täytäntöönpanopäivänä konver-
toida, joko pääomittamalla yhtiötä tai yhtiön lainanotolla. Konsernitilili-
miitin konvertoinnilla on vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanovuoden 
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talousarvioon, mikäli yhtiötä pääomitetaan tai yhtiölle myönnetään vas-
taavan suuruinen konsernin sisäinen laina. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.6.2018 § 329 päättänyt vuokrata 
Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelissa 10591 
sijaitsevan tontin 1 pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö 
Oy Helsingin Kalasataman Kympille. Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 
päättänyt osto-oikeuden lisäämistä vuokrasopimukseen. 

Sijoittajakilpailutus

Aiempi kiinteistövirasto ja 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus käynnisti Kaupun-
kiympäristötalon myynnin kilpailutuksen keväällä 2017. Sijoittajakilpai-
lutuksen kaupallisena neuvonantajana on toiminut Newsec Valuation 
Oy.

Sijoittajakilpailutus toteutettiin kaksivaiheisena myyntiprosessina. Mu-
kaan kutsuttiin kaikki ne potentiaaliset ammattimaiset, kotimaiset sekä 
kansainväliset kiinteistösijoittajat, joilla käytettävissä olevan sijoitusva-
rallisuuden, vakavaraisuuden sekä muiden ominaisuuksien perusteella 
on mahdollista sijoittaa kyseisen kokoluokan kiinteistöön.

Sijoittajat tunnistettiin ja listattiin yhdessä Newsecin Pohjois-Eurooppa-
laisen organisaation ja BNP Paribas Real Estate:n kanssa globaalilla 
tasolla.

Kohde herätti laajaa kiinnostusta sekä kotimaisten että kansainvälisten 
sijoittajien keskuudessa.

Tarjouskilpailu valmisteltiin keväällä 2017. Siihen saatiin määräaikaan 
15.6.2017 mennessä seitsemän tarjousta, joista parhaimmat tarjoukset 
jättäneiden kanssa jatkettiin neuvotteluja. Korkeimman tarjouksen jättä-
nyt tarjoaja vetäytyi kuitenkin jatkoneuvottelujen aikana kilpailusta. 

Tässä vaiheessa kaupunki päätti tarjouskilpailun keskeyttämisestä ja 
sen käynnistämisestä uudestaan, kun hankkeen projektinjohtourakoitsi-
ja ja rakennusluvat olisi päätetty ja hankkeen toteutuksen aikaisesta ra-
hoituksesta vastaava kiinteistöyhtiö perustettu.  

Kiinteistömarkkinoiden kuumentumista johtuen oli tarkoituksenmukaista 
parhaan mahdollisen tarjouksen saamiseksi varmistua hankkeen toteu-
tusaikataulusta sekä optimoida myös hankintojen ajoittamisen ja suun-
nitteluratkaisut ennen lopullista sijoittajavalintaa.

Maanrakennusurakka allekirjoitettiin Lemminkäinen Oy:n kanssa 
7.9.2017 ja projektinjohtourakka Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa 
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7.9.2017. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto teki 
päätöksen rakennusluvasta 24.11.2017.

Sijoittajamarkkinointi käynnistettiin uudelleen 7.3.2018. Markkinointivai-
heen aikana oltiin yhteydessä 119 sijoittajaan, joille lähetettiin myös 
kohteen myyntiesite. Näistä 38 palautti salassapitosopimuksen ja tutki 
kohteesta valmistetun sijoitusmuistion. Määräaikaan 18.4.2018 men-
nessä ehdollisen tarjouksen jätti kuusi sijoittajaa. Neljä parhaan tarjouk-
sen antanutta sijoittajaa valittiin toiselle kierrokselle, joista kolme sijoit-
tajaa toimitti päivitetyn tarjouksen. Jatkoon valittujen hintatarjousten 
vaihteluväli oli 160 700 000 - 165 000 000 euroa.

Parhaan tarjouksen antaneen kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiön 
kanssa on neuvoteltu yksinoikeussopimus tutkia ja neuvotella kaupan 
toteuttamisesta 28.6.2018 mennessä. Tarjoaja suoritti tänä aikana 
omat riskianalyysinsä. Kaupan asiakirjat oli tarkoitus neuvotella valmiik-
si siten, että muodollinen valmius allekirjoittaa kauppa saavutettiin vii-
meistään määräaikaan mennessä. Kaupungin puolelta tämä edellyttää 
kuitenkin, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaupunkiympäristötalon 
10. kaupunginosassa (Sörnäinen), korttelissa 10591 sijaitsevan tontin 
1, kiinteistötunnus 091-010-0591-0001 myynnin Kiinteistö Oy Helsingin 
Kalasataman Kympille. Kiinteistöosakeyhtiön koko osakekantaa koske-
va kauppa toteutetaan, kauppahinta maksetaan, omistusoikeus siirre-
tään lopullisesti ja vuokranmaksu alkaa kun kohde on valmis ja vastaa-
notettu, viimeistään kesäkuun loppuun 2020 mennessä.  

Parhaan tarjouksen antanut yhtiö on vakavarainen, kiinteistösijoituksia 
yli 50 vuotta tehnyt kansainvälinen sijoitusyhtiö, jonka kiinteistösijoituk-
sen parissa toimii yli 400 työntekijää. Yhtiö hallinnoi yli 34 miljardin eu-
ron kiinteistövarallisuutta. Yhtiön kiinteistösijoitusten arvo Suomessa on 
noin 500 miljoonaa euroa. 

Vaihtoehdot vertailussa

Kiinteistömarkkinat vaihtelevat voimakkaasti taloudellisia suhdanteita 
seuraten, jolloin tärkein päätöksentekokriteeri omistus- tai vuokraus-
vaihtoehtojen välillä on päätöksen ajoitus. Markkinoilla on tällä hetkellä 
erinomainen tilanne myydä kiinteistöjä, sillä kaupunkiympäristötalon 
kaltaisten kohteiden kysyntä ja hinnat ovat ennätyksellisen korkealla. 
Merkittävin syy tähän on historiallisen korkea kansainvälinen sijoittaja-
kysyntä. Hintojen ei markkinoilla odoteta enää juurikaan nousevan, 
koska korkotason ennakoidaan lähtevän nousuun viimeistään ensi 
vuonna. Mahdollisen kaupan ajoitus on nyt kohdallaan ja kaupunki on 
saamassa kohteesta erittäin hyvän hinnan. Toisaalta pääkaupunkiseu-
dulla on tällä hetkellä lähes 14% tyhjää toimistotilaa, mistä johtuen kau-
pungin neuvotteluasema isona ja vakavaraisena toimijana on myös 
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vuokramarkkinoilla nyt vahva. Tästä syystä kaupunki voi kaupan yhtey-
dessä saada myös edullisen tilavuokran seuraaviksi 20 vuodeksi.

Omistus- ja vuokravaihtoehtoja on tarkasteltu kiinteistöhankkeissa ylei-
sesti käytetyllä DCF-laskentamallilla, jossa kohteen sopimuskauteen 
kohdistuvia kassavirtoja tarkastellaan diskontattuina nykyhetkeen. Koh-
teen markkina-arvo vuokrasopimuksen päättyessä ei ole tiedossa, jo-
ten laskelmassa on jäännösarvona yksinkertaisuuden vuoksi käytetty 
kohteen teknistä arvoa, joka on määritelty joko kaupungin oman kulu-
mismallin tai valtion ja muiden julkisyhteisöjen yleisesti käyttämän Trel-
lum Consulting Oy:n tuottaman kulumismallin mukaisesti. Kumpikaan 
näistä malleista ei huomioi kohteen markkina- ja käytettävyysriskiä, 
vaan tarkastelee kohteen jäännösarvoa pelkästään kiinteistön teknisen 
korjausvelan nykyarvon näkökulmasta.

Mallit eroavat toisistaan siten, että kaupungin mallissa rakennuksen ku-
luminen on elinkaaren alussa hidasta ja kiihtyy sen jälkeen kohti lop-
pua, kun taas Trellum-mallissa rakennus kuluu tasaisesti 1,75% vuo-
dessa koko tarkastelujakson ajan. Lopputulokset poikkeavat toisistaan 
siten, että kaupungin oman mallin mukaan laskettuna omistus on koko 
sopimuskaudella noin 2,7 miljoonaa euroa edullisempi vuokramalliin 
verrattuna. Mikäli rakennuksen vuotuinen kuluminen huomioidaan Trel-
lumin laskentamallin mukaisesti, kohteen jäännösarvo vuokrakauden 
lopussa on noin 10 % alempi, jolloin sijoittajan omistama vuokravaih-
toehto on noin 8,3 miljoonaa euroa omistusvaihtoehtoa edullisempi.

Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös laskelmissa käytettävä 
diskonttokorko. Edellä olevassa laskelmassa diskonttokorko on 3,5 % 
(kaupungin rahoitus 1,5%+inflaatio 2,0%). Mikäli diskonttokoron perus-
teena käytetään markkinoiden tuottovaatimusta, laskentakorko on 5,75 
% (3,75%+inflaatio 2,0%), jolloin vuokrausvaihtoehto on sopimuskau-
della kaupungille noin 1,4 – 5,7 miljoonaa euroa omistusta edullisempi.

Kohteen todellisen arvon määrittävät kassavirran ja teknisen jäännö-
sarvoriskin ohella kuitenkin myös markkina- ja käytettävyysriskit. Otta-
malla myös nämä huomioon, voidaan omistamiseen sekä vuokraami-
seen liittyviä riskejä käsitellä vertailukelpoisesti.

Markkinatilanteesta riippuen kohteen jäännösarvo voi olla teknistä ar-
voa alempi, koska esimerkiksi työtapojen muutokseen liittyvät vaati-
mukset aiheuttavat normaalin teknisen kulumisen lisäksi riskin työtilo-
jen modernisointiin liittyvien ylimääräisten kustannusten muodossa. 
Esimerkkinä tästä ilmiöstä voidaan mainita useat Helsingin keskustan 
vanhojen toimistotilojen kalliit modernisoinnit, jotka varovasti arvioiden 
maksaneet keskimäärin 500-800 €/m2, jotta tilat on saatu uudelleen 
vuokrattua. Kaupunkiympäristötalon osalta vastaava keskimääräinen 
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kustannus tarkoittaisi rakennuksen omistajalle vähintään 14 miljoonan 
euron käytettävyysriskiä, jota tekninen jäännösarvolaskenta ei huomioi.

Mikäli kaupungin tilatarpeet vuokrakauden aikana muuttuvat, on kau-
pungilla mahdollisuus tehdä alivuokrasopimuksia tuolloin vallitsevalla 
vuokratasolla. Kalasataman kaltaisella kehittyvällä alueella vuokratason 
voidaan odottaa jossain määrin nousevan.

Vuokrausvaihtoehdossa kaupunki voi vuokrasopimuksen päättyessä 
joustavasti harkita myös muita tilavaihtoehtoja, koska se ei ole sidottu 
Kalasataman kohteeseen. Kaupunki ei kanna tässä vaihtoehdossa 
kohteeseen sisältyvää jäännösarvoriskiä eikä sen tarvitse sopimuksen 
päätyttyä huolehtia tyhjiksi jäävien tilojen kunnostamisesta ja vuokraa-
misesta sillä hetkellä vallitsevilla kustannus- ja vuokratasoilla.

Omistusvaihtoehdossa kaupunki kantaa kohteen jäännösarvoon liitty-
vät riskit ja myös kiinteistön kuntoon liittyvät elinkaari-investointien ris-
kit. Vuokrausvaihtoehdossa kaupunki kantaa jälkimmäisistä riskeistä 
vain sen osan, jossa korjausvastuu kohdistuu kaupungin vuokra-ai-
kaan.

Kokemuksen mukaan rakennuksen elinkaaren ensimmäisten 20 vuo-
den aikana on vain harvoin tarvetta isompiin korjauksiin. Mikäli vuokra-
kauden loppupuolella tällaisia kuitenkin tehtäisiin, kulut jaetaan vuokra-
sopimuksen mukaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä korjattavan 
kohteen arvioidun elinkaaren ja jäljellä olevan vuokrakauden suhtees-
sa. Jos vuokrakautta on esimerkiksi jäljellä kolme vuotta ja kohteeseen 
tehdään 30 vuoden elinkaari-investointi, kaupunki maksaa investoinnis-
ta 1/10 ja kohteen omistaja loput 9/10.  

Vuokrasopimus

Sopimuksen mukaan kaupunki vuokraa 20 vuodeksi käyttöönsä, osoit-
teeseen Työpajankatu 8 valmistuvan Kaupunkiympäristötalon tilat. 
Vuokrasopimuksen mukaisesti kaupungilla on optio vuokra-ajan jatka-
misesta kymmenellä vuodella ja tämän jälkeen vielä toiset kymmenen 
vuotta. Vuokrakausi on siten enintään 20+10+10 eli yhteensä 40 vuot-
ta. Sopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kaikista hallinta-aikaansa 
kohdistuvista kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluista sekä kiinteistöveros-
ta ja vakuutuksesta.

Vuokrattavan tilan laajuus on noin 27 500 htm². Vuokrasopimuksen 
mukainen pääomavuokra on noin 18,5 €/m2/kk ja noin 6,1 M€/vuosi. 
Vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin (1951:10=100) 
nousua vastaavasti. Kun ylläpitovuokraksi arvioidaan 5 euroa/htm2, on 
arvio kokonaisvuokrasta noin 23,5 €/m2/kk ja 7,8 M€/vuosi. 
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Kaupunki kilpailuttaa ja vuokraa rakennuksen noin 1000 htm2 laajuisen 
ravintolan ulkopuoliselle toimijalle. Kaupunkiympäristön toimialan käyt-
töön tulevan tilan kokonaisvuokra on tällöin noin 7,5 M€ /vuosi. Kau-
punkiympäristön toimialan tilavuokrat ovat tällä hetkellä vuodessa yh-
teensä noin 9,6 M€.

Kalasataman ja Vallilan alueella sijaitsevista uusista toimistotiloista tällä 
hetkellä pyydettävä kokonaisvuokrataso on noin 26 €/m2/kk. Ylläpito-
kustannukset uusissa toimistokohteissa ovat noin 5 €/m2/kk. Markkinan 
nettovuokrataso 21 €/m2/kk.

Myyntitulot

Kaupunkiympäristötalohankkeesta tehtyjen päätösten mukaisesti kau-
punki luopuu omistamistaan entisten teknisen alan virastojen ja nykyi-
sen kaupunkiympäristön toimialan käytössä olleista tai vielä käytössä 
olevista tiloista. Aiempi kiinteistövirasto on myynyt aiemman rakennus-
viraston käytössä olleen kiinteistön osoitteessa Kasarmikatu 21 hintaan 
21,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 179 päättä-
nyt myydä kiinteistön osoitteessa Kansakoulukatu 3 hintaan 19,5 mil-
joonaa euroa. Edelleen kaupunkiympäristölautakunta on 19.6.2018 § 
351 esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupungin käytössä olevat 
Siltasaarenkatu 13 sekä Toinen Linja 7 tilat myydään kauppahinnalla 
15,1 miljoonaa euroa. Myös muut kaupungin omistuksessa edelleen 
olevat tilat myydään tai niitä kehitetään ja myydään. Valmistelu on osin 
parhaillaan käynnissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Kaupunkiympäristötalon esite

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 609
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HEL 2018-006481 T 10 01 01 01

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti myydä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman 
Kymppi -nimisen yhtiön (Y-tunnus 2876426-4) koko osakekannan liit-
teenä 1 olevan kauppakirjan mukaisesti siitä ilmenevälle ostajalle.

Kauppakirja liitteineen allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on 
saanut lainvoiman. 

B

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin kaupungin käyttöön 
edellä päätöskohdassa A mainitussa osakekaupassa tarkoitetun yhtiön 
omistaman, rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuk-
sen tilat, noin 27 500 htm2, liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen mu-
kaisin ehdoin. 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kauppakirjan allekirjoi-
tuksen kanssa. Kauppahinta maksetaan ja vuokranmaksu alkaa, kun 
kohde on valmis ja vastaanotettu.

C

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan teknisen johta-
jan allekirjoittamaan edellä päätöskohdassa A mainitun kauppakirjan 
sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 330
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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§ 284
Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta päättä-
minen sekä tonttien ja niillä olevien rakennusten myynti (Kallio, Sil-
tasaari, tontit 11306/8 ja 11307/7)

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti Siltasaaren tonteista 11306/8 ja 11307/7 jär-
jestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun johdosta seu-
raavaa:

- Kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella.

- Kaupunki myy tontit 11306/8 ja 11307/7 Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskunnalle uudisrakennusten toteuttamista varten liitteenä 1 olevan 
tarjouksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen 
mukaisin ehdoin. Tarjouksen mukainen kauppahinta on 15 154 000 eu-
roa.  

- Kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä allekirjoi-
tetaan liitteenä 3 oleva toteutussopimus uudisrakentamisesta. 

- Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle 
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. Päiväkoti Kaleva siirtyy omiin
uusiin tiloihinsa kokonaisuutena.

Päätös tehtiin ehdolla, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee 
omalta osaltaan päätöksen kilpailun voittajasta ja että kaupunki ja Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilat tekevät sopimuksen vuokrasopimusten 
ennenaikaisesta päättämisestä sekä tonteilla sijaitsevien rakennusten 
omistusoikeuden siirrosta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous
2 Kiinteistökaupan esisopimus ilman liitteitä
3 Siltasaarenportin toteutussopimus ilman liitteitä
4 Ajantasainen asemakaava 8965
5 Ilmakuva
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6 Kilpailuohjelma 30.5.2017
7 Osa toteutussuunnitelmasta HYY Lyyra
8 Osa toteutussuunnitelmasta Nrep Oy
9 Osa toteutussuunnitelmasta HGR Property Partners Oy
10 Arvostelupöytäkirja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tonteista 11306/8 ja 11307/7 järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun perusteella esitetään, että kilpailun voittajaksi vali-
taan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 27.3.2018 päivätyn Lyyra -ni-
misen toteutussuunnitelman perusteella. 

Tontit 11306/8 ja 11307/7 myydään kilpailun voittajalle Helsingin Ylio-
piston Ylioppilaskunnalle uudisrakennusten toteuttamista varten voitta-
jan tekemän tarjouksen ja kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen mu-
kaisesti noin kuuden kuukauden kuluessa toteutussuunnitelman mukai-
sen asemakaavamuutoksen voimaan tulosta. Tarjouksen mukainen 15 
154 000 euron kauppahinta täsmentyy esisopimuksen mukaan laaditta-
van asemakaavamuutoksen ja rakennuslupasuunnitelmien perusteella. 
Kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä allekirjoite-
taan voittajan kanssa kilpailun aikana neuvoteltu toteutussopimus uu-
disrakentamisesta. 

Kaupunki on vuokrannut kilpailun ja kauppojen kohteena olevat tontit 
11306/8 ja 11307/7 Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvalle Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitilat -nimiselle yhtiölle, joka omistaa tonteilla sijaitse-
vat vielä osittain käytössä olevat virastorakennukset. Vuokrasopimuk-
set ovat voimassa 31.12.2040 saakka. Tonteilla sijaitsevissa rakennuk-
sissa toimii vielä muun muassa Helsingin liikenneliikelaitoksen pää-
konttori ja päiväkoti, jotka joutuvat muuttamaan uudisrakentamisen tiel-
tä. Uudisrakentamisen mahdollistamiseksi kaupungin tulee tehdä Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa sopimus maanvuokrasopimus-
ten päättymisestä ennenaikaisesti. Lisäksi kaupungin tulee sopia Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa tonteilla sijaitsevien rakennus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 26 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
10.10.2018

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

ten omistusoikeuden siirrosta ja siitä yhtiölle suoritettavasta korvauk-
sesta. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2013 ja päätös kilpailun järjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013 § 1360 kaupungin teknisen alan vi-
rastojen yhteistä tilahanketta koskevaa selvitystyöraporttia käsitelles-
sään kehottaa aiempaa kiinteistövirastoa ryhtymään yhteistyössä ole-
massa olevien tilojen silloisten haltijoiden kanssa uuden toimitilaratkai-
sun taloudellisten edellytysten luomiseksi sekä ryhtymään toimiin, joilla 
vapautuvat tilat tontteineen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä niitä ke-
hittämällä ja realisoimalla.

Aiempi kiinteistölautakunta päätti 4.5.2017 § 213 kilpailun järjestämi-
sestä yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkikonserniin kuu-
luvan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa Kalliossa sijaitsevien 
tonttien 11306/8 ja 11307/7 kehittämisestä, suunnittelusta, ostamisesta 
ja toteuttamisesta laaditun kilpailuohjelmaluonnoksen mukaisia pääpe-
riaatteita noudattaen.

Kilpailun kohteena olevat tontit ja niillä sijaitsevat purettavat virastorakennukset

Kilpailun kohteena oleva tontti 11307/7 (Toinen linja 7) on vuokrattu 
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille 31.12.2040 saakka ja sillä sijaitsee 
yhtiön omistama, vuonna 1965 valmistunut ja vuonna 1981 laajennettu 
seitsemänkerroksinen rakennus (4 320 k-m2). Voimassa olevassa ase-
makaavassa nro 8965 tontti on merkitty hallinto- ja virastorakennusten 
korttelialueeksi ja sen rakennusoikeus on 4 490 k-m2. 

Rakennuksessa toimii Helsingin liikenneliikelaitoksen (HKL) pääkontto-
ri. Lisäksi rakennuksesta on vuokrattu tiloja kaupungin ulkopuolisille toi-
mijoille lyhytaikaisilla huoneenvuokrasopimuksilla.

Rakennuksen eteläkulmaan on integroitu Hakaniemen metroaseman 
pohjoinen sisäänkäynti. Rakennuksessa sijaitsee myös Helen Sähkö-
verkko Oy:n aluemuuntamo sekä HKL:n ja metron teknisiä tiloja. Pisa-
ra-rataa koskevassa asemakaavassa nro 12290 on osoitettu tontille 
asiakas- ja palomieshissi sekä putkikuilu, joita ei ole otettu huomioon 
rakennuksen nykyisissä tiloissa ja rakenteissa. 

Toinen kilpailun kohteena oleva tontti 11306/8 (Siltasaarenkatu 13) on 
vuokrattu myös Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille 31.12.2040 saakka. 
Tontilla sijaitsee yhtiön omistama, vuonna 1981 valmistunut seitsemän-
kerroksinen rakennus (7 460 k-m2). Voimassa olevassa asemakaavas-
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sa nro 8965 tontti on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialu-
eeksi ja sen rakennusoikeus on 6 820 k-m2. 

Tonilla olevan rakennuksen pääkäyttäjä kaupunkiympäristön toimialan 
rakennusvalvontapalvelut on siirtänyt toimintansa pois rakennuksesta 
huhtikuussa 2018. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä kaupungin päi-
vähoitoyksikkö, jolle etsitään parhaillaan uutta sijoituspaikkaa. Lisäksi 
rakennuksesta on vuokrattu tiloja kaupungin ulkopuolisille toimijoille ly-
hytaikaisilla huoneenvuokrasopimuksilla.

Rakennuksen eteläkulmaan on integroitu Hakaniemen metroaseman 
toinen pohjoinen sisäänkäyntiporras ja rakennuksessa sijaitsee metron 
teknisiä tiloja. Syvällä tontin maaperällä olevassa kalliossa sijaitsee 
metrotunneli. 

Selvitysten mukaan molemmilla tonteilla olevat virastorakennukset ovat 
nykyaikaisten toimistorakennusten edellyttämien vaatimusten mukai-
seen käyttöön teknisesti ja toiminnallisesti vanhanaikaisia. Rakennus-
ten purkaminen ja korvaaminen kokonaan uudisrakennuksilla on tarkoi-
tuksenmukaista. Lähtökohtana kilpailua järjestettäessä on ollut, että 
tonttien rakennusoikeutta voidaan olennaisesti kasvattaa kilpailuohjel-
massa sanotuin rajoituksin. 

Tavoitteena on, että rakennukset vapautuvat nykyisestä käytöstä mo-
lempien tonttien ja niillä olevien purettavien rakennusten omistusoikeu-
den siirtyessä kilpailun voittajalle vuonna 2020 uudisrakentamista kos-
kevan asemakaavamuutoksen tultua voimaan. HKL ja päivähoitoyksik-
kö joutuvat tätä ennen etsimään uudet tilat.

Kaupunkiympäristölautakunta on asiaa käsitellessään 19.6.2018 § 351 
yksimielisesti päättänyt hyväksyä vastaehdotuksen, jonka mukaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle turva-
taan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä.

Asemakaava ja ilmakuva alueesta ovat liitteinä 4 ja 5.

Kilpailu pääpiirteittäin

Kilpailua koskeva hakuilmoitus ja kilpailuohjelma julkaistiin 30.5.2017 
kaupungin internetsivuilla sekä sanomalehdissä. Kaksivaiheisen kilpai-
lun ensimmäiseen vaiheeseen ilmoittautui 10 kilpailijaa. 

Kilpailun tuomaristo, kaupunkiympäristön toimiala toimialajohtajansa 
johdolla, päätti 26.10.2017 valita hakemusten ja alustavien kilpailueh-
dotusten perusteella jatkoneuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua kil-
pailuehdotusta kilpailuohjelman mukaisilla arviointikriteereillä. Jatkoon 
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valitut kilpailijat ovat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (jäljempänä 
HYY), HGR Property Partners Oy ja Nrep Oy.

Kunkin kolmen kilpailijan kanssa neuvoteltiin kilpailijan esittämän kilpai-
luehdotuksen kehittämisestä. Kaikkien kilpailijoiden kanssa päästiin yh-
teisymmärrykseen neuvotteluratkaisusta eli uudisrakentamisen mah-
dollistavasta toteutussuunnitelmasta ja sitä koskevasta toteutussopi-
muksesta sekä tonttien myyntiä koskevasta esisopimuksesta. 

Tämän jälkeen kultakin kilpailijalta pyydettiin tarjouspyynnöllä tarjousta 
edellä mainitusta neuvotteluratkaisusta ja sen perusteella tonteista 
maksettavasta kauppahinnasta 31.5.2018 mennessä. Kaikki kolme kil-
pailijaa antoivat määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tar-
jouksen tonttien ostamisesta ja toteuttamisesta.

Toteutussuunnitelmien arviointi ja esitys kilpailun voittajasta

Kilpailun voittajaksi valitaan vahvistetun kilpailuohjelman mukaan kilpai-
lija, jonka kilpailuehdotus arvioidaan parhaaksi kilpailuohjelmassa sa-
notuilla arviointiperusteilla (arviointikriteerit) edellyttäen, että tämän tar-
joama kokonaistarjoushinta tonttien kiinteistöjen rakennusoikeuksista 
vastaa vähintään kiinteistöjen käypää markkina-arvoa kilpailuehdotuk-
sen sisältö ja neuvotellun kiinteistökaupan esisopimuksen ehdot huo-
mioon ottaen.

Kilpailuohjelman mukaan toisen vaiheen arviointiperusteina oli arkkiteh-
toninen laatu ja toiminallisuus. Tarkemmin käytetyt arviointiperusteet 
käyvät ilmi liitteenä 6 olevan kilpailuohjelman 6.2. kohdasta. Kokonais-
ratkaisun laatua ja toiminallisuutta pidetään kilpailuohjelman mukaan 
tärkeämpänä kuin yksittäisiin arviointiperusteisiin vastaamista.

Kilpailijoiden tarjoamat toteutussuunnitelmat on pääpiirteittäin esitelty 
liitteissä 7, 8 ja 9. Kilpailijoiden tarjoamat toteutussuunnitelmat löytyvät 
laajemmin osoitteesta www.hel.fi/suunnittelukilpailut.

Tuomaristo piti HYY:n Lyyra -nimistä toteutussuunnitelmaa yksimieli-
sesti parhaana kilpailuohjelman arviointiperusteilla. Suunnitelma on 
tuomariston mukaan kokonaisratkaisultaan paras ja vastaa parhaiten 
kilpailun tavoitteita arkkitehtonisen laadun ja toiminnallisen kokonaisuu-
den osalta. HYY:n tonteista tarjoama hinta on jäljempänä kerrotulla ta-
valla vähintään kilpailuohjelmassa asetetun suuruinen.

Tuomariston arviointipöytäkirja on liitteenä 10.

Toteutussopimus pääpiirteissään

Kaupunki on edellä kerrotulla tavalla neuvotellut kilpailun aikana kunkin 
kolmen kilpailijan kanssa toteutussopimuksen kilpailijan laatiman toteu-
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tussuunnitelman toteuttamiseksi tonteille ja kukin kilpailija on tarjouk-
sessaan sitoutunut sen noudattamiseen.  

Toteutussopimukset on neuvoteltu niin, että ne ovat hyvin samanlaiset 
ja tasapuoliset kilpailijoiden suunnitelmien mahdolliset erikoisratkaisut 
kuitenkin huomioon ottaen. 

HYY:n kanssa neuvotellun toteutussopimuksen pääkohdat ovat:

Tonttien ostaja on velvollinen kustannuksellaan purkamaan tonteilla 
olevat virastorakennukset ja toteuttamaan niiden tilalle likimäärin toteu-
tussuunnitelman mukaiset uudisrakennukset katualueisiin liittyvine raja-
pintoineen.

Tonttien ostaja on velvollinen toteuttamaan uudisrakentamisen yhtey-
dessä kaupungille julkisina osina muun muassa metron uudet sisään-
käynnit, kuilut, kaksi metron huoltoa varten tarvittavaa ja vuokrattavaa 
huoltoautopaikkaa, Pisara -radan raakatilavarauksen ja uuden kortteli-
muuntamotilan.

Tonttien ostaja on velvollinen rakentamaan molemmille tonteille uudis-
rakennukset viimeistään 60 kuukauden kuluessa tonttien ostamisesta. 
Yksittäisen tontin rakennusaika saa olla kuitenkaan enintään 36 kuu-
kautta. Tavoitteena on, että uudisrakentaminen tapahtuu mahdollisim-
man yhtäjaksoisesti ja se on mahdollisimman lyhytkestoinen ympäris-
tölle, asukkaille, alueella liikkujille, metron käyttäjille ja liikenteelle uu-
disrakentamisesta aiheutuvat haitat huomioon ottaen. HYY:n arvio on, 
että tonttien rakentaminen tapahtuu tarkemman rakentamissuunnittelun 
vielä puuttuessa limittäin ja osin päällekkäin niin, että kokonaistoteutu-
saika on noin 26 kuukautta. Määräaikojen rikkomisesta on toteutusso-
pimuksessa erilliset sopimussakkoa määrittelevät kohdat. 

Sopimuksen on otettu ehdot tonttien ostajan velvollisuudesta ottaa va-
kuutus toteutuksesta aiheutuvien vahinkojen varalle sekä antamaan yh-
teensä kahden miljoonan euron vakuudet velvollisuuksiensa noudatta-
miseksi. 

Tonttien ostajalla on oikeus vuokrata 10 vuodeksi uudisrakentamisen 
valmistumisesta lukien osa Siltasaarenkadun katualueesta uudisraken-
tamiseen liittyviä terasseja, istutuksia ja kulkuja varten kaupungin ylei-
sesti käyttämin terassihinnoin kadun elävöittämiseksi ja kivijalkaliiketilo-
jen tarpeeseen.

Kaupunki ja HKL on velvollinen myötävaikuttamaan uudisrakentamisen 
toteutumiseen tarkentuvia toteutussuunnitelmia hyväksymällä siten 
kuin sopimuksessa on tarkemmin sovittu. Lisäksi kaupunki pyrkii sa-
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maan tonteille mahdollisimman nopeasti voimaan toteutussuunnitelman 
mukaisen asemakaavamuutoksen.

Kaupunki tekee ostajan kanssa tonttien kaupantekotilaisuuden yhtey-
dessä tarvittavat rasitesopimukset ja muut tarvittavat käyttösopimukset 
erityisesti metron tärkeiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tonteilla 
uudisrakentamisesta huolimatta. 

Toteutussopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kiinteistökaupan esi-
sopimuksen yhteydessä.

Tonttien myyminen, kauppahinta ja esisopimus

HYY:n tarjouspyynnön mukaisesti tarjoama kokonaishinta molemmista 
tonteista on 15 154 000 euroa ja se perustuu seuraaviin yksikköhintoi-
hin ja rakennusoikeuksiin:

Liiketila (maan päällä) 800 e/k-m2, yhteensä 2930 k-m2

Liiketila (maan alla) 500 e/k-m2, yhteensä 1970 k-m2

Toimisto 600 e/k-m2, yhteensä 8200 k-m2

Hotelli 700 e/k-m2, yhteensä 5900 k-m2

Asunto 1500 e/k-m2, yhteensä 1850 k-m2

Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 20 850 k-m2

HYY:n tarjous ja sen sisältämä hintatarjouslomake on liitteenä 1, josta 
ilmenee toteutussuunnitelman mukaiset kerrosalat tonteittain tilalajikoh-
taisesti yksilöityinä. Tarkka kokonaiskauppahinta täsmentyy myöhem-
min toteutussopimuksen 8. kohdan mukaisesti ja edellä sanottuja yksik-
köhintoja noudattaen asemakaavamuutoksen ja toteutussuunnitelman 
perusteella tehtävien tarkempien rakennuslupasuunnitelmien ja haetta-
vien rakennuslupien perusteella. 

HYY:n tarjous sisältää tarjouspyynnön mukaisesti tonteista toteutusso-
pimuksen mukaan ostajalle ja toteuttajalle kuuluvat kaikki velvoitteet 
kustannuksineen. Tällaisia ovat toteutussopimuksen ehtojen mukaan 
nykyisten virastorakennusten purkaminen (yhteensä noin 12 000 k-
m2), korttelimuuntamon tilapäinen siirtokustannus uudisrakennustyön 
ajaksi sekä uudisrakentamisen toteuttamisen yhteydessä metron 
maanpäällisiin ja -maanalaisiin sisäänkäynteihin, tiloihin, kuiluihin, ra-
kenteisiin ja teknisiin järjestelmiin liittyvä uusiminen, muuttaminen, väis-
teleminen ja erityinen varominen metron toimintavarmuus ja asiakastur-
vallisuus huomioon ottaen siten kuin toteutussopimuksessa on tarkem-
min sanottu. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 31 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
10.10.2018

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

Kaupunki on teettänyt ulkopuolisella arvioitsijalla arvion kyseisten tont-
tien yksikköhinnoista ennen kilpailun toisen vaiheen alkua (Catella pro-
perty 6.10.2017) sillä teoreettisella oletuksella, ettei tonteilla olisi puret-
tavia rakennuksia, korttelimuuntamoa eikä metron tunneleita, asemia, 
sisäänkäyntejä, tiloja, kuiluja, rakenteita ja teknisiä järjestelmiä. 

HYY:n tonteista tarjoama kokonaishinta on parempi kuin ulkopuolisen 
arvioitsijan teoreettisilla yksikköhinnoilla laskettu vertailuhinta käyttäen 
HYY:n tarjouksen mukaisia rakennusoikeuslajeja ja -määriä. 

Kaupunki ei katsonut enää tarpeelliseksi pyytää tarkennettua ulkopuo-
lista arviota edellä sanottu, tarjoukseen sisältyvä toteutussuunnitelma, 
toteutussopimuksen vastuut ja erityisesti metron velvoite-ehdot huo-
mioon ottaen. 

HYY:n toteutussuunnitelma on edellä esitetty huomioiden arvioitu par-
haaksi ja sen tonteista tarjoama kokonaishinta vastaa vähintään kilpai-
luohjelmassa edellytettyä tonttien käypää markkinahintaa.

Ostajalla on esisopimuksen mukaan oikeus ja velvollisuus ostaa tontit 
purettavine rakennuksineen noin kuuden kuukauden kuluessa toteutus-
suunnitelman ja toteutussopimuksen mukaisten uudisrakennusten to-
teuttamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen lainvoimaiseksi tu-
losta, aikaisintaan kuitenkin 2.1.2020. Esisopimuksen mukaan kauppa-
hintaa tarkistetaan tonttien myyntiajankohtana toteutussuunnitelman 
perusteella ostajan laatimien ja kaupungin hyväksymien rakennuslupa- 
ja tarkennettujen toteutussuunnitelmien tilalajien kerrosneliömetrien 
mukaan ja ostajan antaman hyväksytyn tarjouksen tilalajikohtaisia yk-
sikköhintoja käyttäen ja kauppahintaa korotetaan 1,5 prosentilla vuosit-
tain tarjouksen viimeisen jättämispäivän ja kaupantekopäivän väliseltä 
ajalta. Lisäksi esisopimuksessa on ehto, että ostaja maksaa kaupungil-
le esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 10 prosenttia tarjouksen 
perusteella lasketusta kauppahinnasta eli 1 515 400 euroa. Loppuosan 
kauppahinnasta ostaja suorittaa kauppakirjojen allekirjoituksen yhtey-
dessä.

HYY:n kanssa on tarkoitus tehdä tonteista tarjouksen mukaisesti kiin-
teistökaupan esisopimus kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
on saanut lainvoiman.

Päätöksen ehdollisuus

Päätös tehdään ehdolla, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee 
omalta osaltaan päätöksen kilpailun voittajasta ja että kaupunki ja Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilat tekevät sopimuksen vuokrasopimusten 
ennenaikaisesta päättämisestä sekä tonteilla sijaitsevien rakennusten 
omistusoikeuden siirrosta.
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Aiempi kiinteistölautakunta on 4.5.2017 § 213 on päättänyt kilpailun jär-
jestämisestä. Päätöksen mukaan kiinteistövirasto järjestää yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkikonserniin kuuluvan Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitilojen kanssa kilpailun Kalliossa sijaitsevan tontin 
11307/7 (Toinen linja 7, 1 603 m², 4 490 k-m²) ja tontin 11306/8 (Silta-
saarenkatu 13, 2 274 m², 6 820 k-m²) kehittämisestä, suunnittelusta, 
ostamisesta ja toteuttamisesta kilpailuohjelmaluonnoksen mukaisia 
pääperiaatteita noudattaen. Edelleen päätöksen perustelujen mukaan 
kilpailun voittajasta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta tehdään esitys 
uudelle kaupunkiympäristön toimialan lautakunnalle, ja lopullisesti voit-
tajasta ja kaupasta päättää kaupunginvaltuusto ja Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen hallitus.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punki tekee tontit tällä hetkellä vuokranneen ja niillä uudisrakentamisen 
tieltä purettavat virastorakennukset omistavan kaupunkikonserniin kuu-
luvan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön kanssa sopi-
muksen maanvuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä ja ra-
kennusten luovuttamisesta juuri ennen tonttien myyntiä kilpailun voitta-
jalle. Kaupunki korvaa toimitilayhtiölleen sopimusten päättymishetkellä 
rakennusten alaskirjattavaa tasearvoa vastaavan summan, enintään 
kuitenkin 4.500.000 euroa. Toimitilayhtiö vastaa toteutussopimuksen 
4.2.8. kohdan ehtojen mukaisesta rakennusten sisältämän asbestin, 
haitta-aineiden ja irtaimen omaisuuden tyhjentämisestä aiheutuvista 
kustannuksista sekä 4.4.6. kohdan mukaisesta tonttien maaperän mah-
dollisesta pilaantumisen puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista, 
jos kaupunki joutuu niitä ehtojen mukaan korvaamaan tontteja ja niille 
olevia purettavia rakennuksia ostavalle kilpailun voittajalle.

Päätös rakennusten luovuttamisesta kaupungille edellyttää Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitilojen yhtiön osakkeiden lakkauttamista ja siten yh-
tiöjärjestyksen muuttamista, joten yhtiön on tehtävä asiassa päätös. 
Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdan mukaan kau-
punkiympäristölautakunnalla on toimivalta päättää maanvuokrasopi-
musten ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennusten hankkimisesta. 
Kaupunginhallitus ei tältä osin ole asiassa päätösvaltainen.

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17). 
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin 
kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saata-
villa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

Liitteet

1 Tarjous
2 Kiinteistökaupan esisopimus ilman liitteitä
3 Siltasaarenportin toteutussopimus ilman liitteitä
4 Ajantasainen asemakaava 8965
5 Ilmakuva
6 Kilpailuohjelma 30.5.2017
7 Osa toteutussuunnitelmasta HYY Lyyra
8 Osa toteutussuunnitelmasta Nrep Oy
9 Osa toteutussuunnitelmasta HGR Property Partners Oy
10 Arvostelupöytäkirja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 620

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää Siltasaaren tonteista 11306/8 ja 11307/7 
järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun johdosta 
seuraavaa:

- Kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella.

- Kaupunki myy tontit 11306/8 ja 11307/7 Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskunnalle uudisrakennusten toteuttamista varten liitteenä 1 olevan 
tarjouksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen 
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mukaisin ehdoin. Tarjouksen mukainen kauppahinta on 15 154 000 eu-
roa.  

- Kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä allekirjoi-
tetaan liitteenä 3 oleva toteutussopimus uudisrakentamisesta. 

- Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle 
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. Päiväkoti Kaleva siirtyy omiin 
uusiin tiloihinsa kokonaisuutena.

Päätös tehdään ehdolla, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee 
omalta osaltaan päätöksen kilpailun voittajasta ja että kaupunki ja Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilat tekevät sopimuksen vuokrasopimusten 
ennenaikaisesta päättämisestä sekä tonteilla sijaitsevien rakennusten 
omistusoikeuden siirrosta.

Käsittely

01.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Tonttien luovutus pitkäaikaisella vuokrasopimuk-
sella myynnin sijaan.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Päätösehdotuksen viimeisen ranskalaisen viivan lop-
puun lisätään seuraavaa:

"Päiväkoti Kaleva siirtyy omiin uusiin tiloihinsa kokonaisuutena."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar
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Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 351

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Siltasaaren 
tonteista 11306/8 ja 11307/7 järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun perusteella seuraavaa:

1

Kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella. 

2

Kaupunki myy 15.154.000 eurolla tontit 11306/8 ja 11307/7 kilpailun 
voittajalle uudisrakennusten toteuttamista varten liitteenä nro 1 olevan 
tarjouksen ja liitteenä nro 2 olevan kiinteistökaupan esisopimusluon-
noksen mukaan kuuden kuukauden kuluessa likimäärin toteutussuunni-
telman mukaisen asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Kauppahinta 
täsmentyy esisopimuksen mukaan laadittavan asemakaavamuutoksen 
ja rakennuslupasuunnitelmien perusteella. 

3

Kaupunki päättää kiinteistökaupan esisopimuksen yhteydessä allekir-
joittaa voittajan kanssa liitteenä nro 3 olevan toteutussopimuksen uu-
disrakentamisesta. 

4
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Kaupunki tekee tontit tällä hetkellä vuokranneen ja niillä uudisrakenta-
misen tieltä purettavat virastorakennukset omistavan Helsinki-kaupun-
kikonserniin kuuluvan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön 
kanssa sopimuksen maanvuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämi-
sestä ja rakennusten luovuttamisesta juuri ennen tonttien myyntiä kil-
pailun voittajalle. Kaupunki korvaa toimitilayhtiölleen sopimusten päät-
tymishetkellä rakennusten alaskirjattavaa tasearvoa vastaavan sum-
man, enintään kuitenkin 4.500.000 euroa. Toimitilayhtiö vastaa toteu-
tussopimuksen 4.2.8. kohdan ehtojen mukaisesta rakennusten sisältä-
män asbestin, haitta-aineiden ja irtaimen omaisuuden tyhjentämisestä 
aiheutuvista kustannuksista sekä 4.4.6. kohdan mukaisesta tonttien 
maaperän mahdollisesta pilaantumisen puhdistamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, jos kaupunki joutuu niitä ehtojen mukaan korvaamaan 
tontteja ja niille olevia purettavia rakennuksia ostavalle kilpailun voitta-
jalle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan päätösehdotuksen mukaiset sopimukset 
ja kauppakirjat.

Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle 
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. 

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan neljännen 
esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Pasi Lehtiö ja arkkitehti 
Perttu Pulkka. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Uusi (11) kohta: Jatkosuunnittelun yhteydessä varmis-
tetaan, että päiväkoti Kalevalle turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöl-
tä. 

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Tonttien luovutus pitkäaikaisella vuokrasopimuksella myyn-
nin sijaan.
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Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lehtiö Pasi, Tontit -yksikön vs. päällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtiö(a)hel.fi
Pulkka Perttu, arkkitehti, puhelin: 09 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Antikainen Raino, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 70111

raino.antikainen(a)hel.fi
Linnosmaa Juhani, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Hoivanen Raila, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mannerkorpi Anne, isännöitsijä, puhelin: 09 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 213

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/674 497 ja 63/673 497, Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti, että kiinteistövirasto järjestää yhdessä kau-
punkisuunnitteluviraston ja kaupunkikonserniin kuuluvan Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen kanssa kilpailun Kalliossa sijaitsevan tontin 
11307/7 (Toinen linja 7, 1 603 m², 4 490 k-m²) ja tontin 11306/8 (Silta-
saarenkatu 13, 2 274 m², 6 820 k-m²) kehittämisestä, suunnittelusta, 
ostamisesta ja toteuttamisesta liitteenä nro 1 olevan kilpailuohjelma-
luonnoksen mukaisia pääperiaatteita noudattaen. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi
Raino Antikainen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 70111

raino.antikainen(a)helsingintoimitilat.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 09 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37482
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raila.hoivanen(a)hel.fi
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§ 285
Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maan-
vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021

HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin kaupunginosissa 4. 
(Kamppi), 13. (Etu-Töölö), 14. (Taka-Töölö), 16. (Ruskeasuo), 21. (Her-
manni), 22. (Vallila), 23. (Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. 
(Koskela), 28. (Oulunkylä), 29. (Haaga), 30. (Munkkiniemi), 33. (Kaare-
la), 39. (Tapaninkylä), 41. (Suurmetsä), 43. (Herttoniemi), 45. (Vartioky-
lä) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien liitteessä 1 mainittujen tonttien tai 
niistä muodostettavien tonttien vuokrausperusteet myöhemmin päätet-
tävistä ajankohdista alkaen 31.12.2075 saakka siten, että tonttien vuo-
sivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luettelon mukaisesti pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja tonttityypin kohdalla 
mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä lisäksi jäljempänä mai-
nittuja periaatteita:

1

Kaupunginosa Tonttityyppi Euroa/ k-m² (ind. 
100)

Kerrosneliömetrihinnan 
nykyarvoeuroa/ k-m² 
(ind. 1944) 

4. Kamppi Kerrostalotontit 42 816
13. Etu-Töölö Kerrostalotontit 42 816
14. Taka-Töölö Kerrostalotontit 38 739
16. Ruskeasuo Kerrostalotontit 31 603
21. Hermanni Kerrostalotontit 29 564
22. Vallila Kerrostalotontit 29 564
23. Toukola Kerrostalotontit 27 525
23. Toukola Rivitalotontit 30 583
23. Toukola Paritalotontit 34 661
23. Toukola Omakotitalotontit 37 719
24. Kumpula Kerrostalotontit 27 525
24. Kumpula Rivitalotontit 30 583
24. Kumpula Paritalotontit 34 661
24. Kumpula Omakotitalotontit 37 719
25. Käpylä Kerrostalotontit 27 525
25. Käpylä Rivitalotontit 30 583
25. Käpylä Paritalotontit 34 661
25. Käpylä Omakotitalotontit 37 719
26. Koskela Kerrostalotontit 24 467
26. Koskela Rivitalotontit 27 525
26. Koskela Paritalotontit 31 603
26. Koskela Omakotitalotontit 33 642
28. Oulunkylä Rivitalotontit 28 544
28. Oulunkylä Paritalotontit 29 564
28. Oulunkylä Omakotitalotontit 29 564
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28. Oulunkylä, Maunula Kerrostalotontit 22 428
28. Oulunkylä, Veräjämäki Paritalotontit 30 583
28. Oulunkylä, Veräjämäki Omakotitalotontit 31 603
29. Haaga, Etelä- Haaga Kerrostalotontit 25 486
29. Haaga, Etelä-Haaga Rivitalotontit 29 564
29. Haaga, Pohjois-Haaga 
ja Kivihaka

Kerrostalotontit 23 447

30. Munkkiniemi, Munkki-
vuori

Kerrostalotontit 30 583

30. Munkkiniemi, Munkki-
vuori

Rivitalotontit 33 642

30. Munkkiniemi, Niemen-
mäki

Kerrostalotontit 28 544

30. Munkkiniemi, Niemen-
mäki

Rivitalotontit 32 622

33. Kaarela Kerrostalotontit 17 330
33. Kaarela Rivitalotontit 22 428
39. Tapaninkylä Paritalotontit 26 505
39. Tapaninkylä Omakotitalotontit 28 544
41. Suurmetsä Omakotitalotontit 26 505
43. Herttoniemi Kerrostalotontit 24 467
43. Herttoniemi Rivitalotontit 27 525
43. Herttoniemi, Roihuvuo-
ri

Kerrostalotontit 20 389

45. Vartiokylä Kerrostalotontit 20 389
45. Vartiokylä Rivitalotontit 23 447
46. Pitäjänmäki, Etelä-Pi-
täjänmäki

Kerrostalotontit 23 447

Pitäjänmäki, Pohjois-Pitä-
jänmäki

Kerrostalotontit 21 408

Pitäjänmäki, Pohjois-Pitä-
jänmäki

Rivitalotontit 26 505

Pitäjänmäki, Pohjois-Pitä-
jänmäki

Paritalotontit 27 525

Pitäjänmäki, Pohjois-Pitä-
jänmäki

Omakotitalotontit 30 583

Edellä mainittuja vuokrausperustehintoja noudatetaan, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu. 

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 2 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 41 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
10.10.2018

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

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo. 

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperusteista. 

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta en-
simmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljännel-
tä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus 
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tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräy-
tymisperusteista. Vaikutusarvioinnin tulee kattaa sekä tontin-
vuokrien vaikutukset asuntojen vuokriin, asumisen hintaan että 
alueiden väliseen ja sisäiseen eriytymiseen. (Veronika Honka-
salo)

Käsittely

Valtuutettu Silvia Modig oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn 
asian koskiessa henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään. Asia kä-
sittelyyn osallistui valtuutetun sijasta varavaltuutettu Jani Valpio.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että kohtuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin 
laskennallisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä 
myös aiempien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan 
vastaavalla tavalla. 

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että koh-
tuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin laskennal-
lisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä myös aiem-
pien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan vastaavalla 
tavalla. 

Jaa-äänet: 70
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Otto Meri, 
Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Raz-
myar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi 
Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaa-
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vuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Satu Silvo, Jani Valpio, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Jukka Järvinen

Poissa: 2
Jussi Chydenius, Pekka Puska

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus 
tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräy-
tymisperusteista. Vaikutusarvioinnin tulee kattaa sekä tontin-
vuokrien vaikutukset asuntojen vuokriin, asumisen hintaan että 
alueiden väliseen ja sisäiseen eriytymiseen.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus Ei

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suus tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräyty-
misperusteista. Vaikutusarvioinnin tulee kattaa sekä tontinvuokrien vai-
kutukset asuntojen vuokriin, asumisen hintaan että alueiden väliseen ja 
sisäiseen eriytymiseen.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinä-
luoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivu-
laakso, Tuuli Kousa, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
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nen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 13
Harry Bogomoloff, Martina Harms-Aalto, Tapio Klemetti, Kauko Koski-
nen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Var-
tiainen

Tyhjä: 22
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi 
Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Maria Landén, Abdira-
him Mohamed, Seija Muurinen, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Matias 
Turkkila

Poissa: 3
Jussi Chydenius, Pekka Puska, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Veronika Honkasalon ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo tonteista, päättyvät maanvuokrasopimukset
2 PERUSTELUMUISTIO
3 Vertailutietoja eri kaupunginosien vuokrausperusteista
4 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
5 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Yleistä päättyvistä maanvuokrasopimuksista

Helsingissä päättyi vuonna 2015 noin 170 asuntotontin maanvuokraso-
pimusta ja vuonna 2010 noin 100 asuntotontin maanvuokrasopimusta. 
Näitä ennen sopimuksia päättyi merkittävässä määrin 2000-luvun vaih-
teessa.

Vuosina 2020-2021 päättyy yhteensä noin 750 asuntotontin maanvuok-
rasopimusta. Uusittavia maanvuokrasopimuksia on Kampin (1 kpl), 
Etu-Töölön (1 kpl), Taka-Töölön (1 kpl), Ruskeasuon (2 kpl), Herman-
nin (11 kpl), Vallilan ( 6 kpl), Toukolan (100 kpl), Kumpulan (142 kpl), 
Käpylän (201 kpl), Koskelan (128 kpl), Oulunkylän (16 kpl), Haagan (17 
kpl), Munkkiniemen (28 kpl), Kaarelan (19 kpl), Tapaninkylän (2 kpl), 
Suurmetsän (1 kpl), Herttoniemen (23 kpl), Vartiokylän (25 kpl) ja Pitä-
jänmäen (48 kpl) kaupunginosissa. 

Suurin osa uusittavien sopimusten tonteista on omakotitalo- ja paritalo-
tontteja. Lisäksi maanvuokrasopimus tulee uusittavaksi merkittävällä 
määrällä kerrostalotontteja. Luettelo tonteista on liitteenä 1, josta ilme-
nee lisäksi tonttien perustiedot.

Vuosina 2020 ja 2021 päättyvien maanvuokrasopimusten uusimisten valmistelusta yleisesti

Valmistelu vuosina 2020 ja 2021 päättyvien asuntotonttien maanvuok-
rasopimusten uusimiseksi aloitettiin maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelussa vuoden 2016 lopussa, jolloin vuokralaisille lähetettiin 
kirjeet voimassa olevien maanvuokrasopimusten päättymisestä. Kirjeis-
sä vuokralaisille esitettiin alustava arvio uuden maanvuokran määräyty-
misperusteista ja sen vaikutuksesta asumiskustannuksiin. Lisäksi kir-
jeessä kerrottiin maanvuokrasopimusten uusimisprosessista ja sopimu-
sehdoista.

Vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa vuokralaisille lähetettiin toinen kirje, 
jossa esitettiin tarkennettu arvio uudesta maanvuokrasta sekä selvitys 
maanvuokran perusteena olevasta kerrosalasta. Kirjeessä kerrottiin tar-
kemmin maanvuokrasopimusten uusimisen aikataulusta, menettelystä 
sopimuksia uusittaessa ja sopimusehdoista. Lisäksi vuokralaisille varat-
tiin tilaisuus esittää kirjalliset mielipiteensä maanvuokrasopimusten uu-
simisesta ja uusimiseen liittyvistä kysymyksistä. 

Mielipiteitä saatiin yhteensä noin 180 tontin vuokralaiselta sekä yhdeltä 
yhdistykseltä (Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry). Suurin osa mielipi-
teistä tuli Toukolan, Kumpulan, Käpylän ja Koskelan alueilta. Mielipitei-
den pääasialliset sisällöt ja niihin annetut vastaukset on käyty läpi liit-
teenä 2 olevassa perustelumuistiossa. 
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Vuokrasopimusten uusimisesta on vuokralaisille lähetettyjen kirjeiden 
lisäksi tiedotettu muun muassa lehdistötiedotteilla sekä kaupunkiympä-
ristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun inter-
netsivuilla.

Alkuvuodesta 2018 maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu jär-
jesti seitsemän kaupunginosakohtaista asukastilaisuutta, joissa kerrot-
tiin maanvuokrasopimusten uusimisen periaatteista ja aikataulusta. 
Asukastilaisuuksissa yleisön kysymyksiin olivat vastaamassa maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asiantuntijat. Lisäksi asu-
kastilaisuuksissa kerrottiin vuokrasopimusten allekirjoittamiseen liitty-
vistä juridisista ja käytännön toimenpiteistä. Asukastilaisuuksista tiedo-
tettiin vuokralaisille lähetetyillä kutsuilla, lehti-ilmoituksilla sekä maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun internetsivuilla. Asukastilai-
suuksista laaditut muistiot ovat tämän esityksen oheismateriaalissa.

Vuokralaisten kirjallisesti tai asukastilaisuuksissa esittämät mielipiteet 
on pyritty huomioimaan asian valmistelussa. Mielipiteissä esitettyihin 
maanvuokrasopimusten uusimista koskeviin yleispiirteisiin huomioihin 
on otettu kantaa tässä esityksessä ja sen liitteissä. Mielipiteissä esitet-
tyihin tonttikohtaisiin erityiskysymyksiin tullaan ottamaan kantaa myö-
hemmin vuokrasopimusten uudistamispäätösten yhteydessä, jolloin 
kunkin alueen valmistelija on vielä yhteydessä vuokralaisiin.

Varsinaiset maanvuokrasopimusten uusimisia koskevat päätökset teh-
dään kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan toimes-
ta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut tonteille vuok-
rausperusteet. Tonttikohtaiset seikat sekä niiden vaikutus vuokrahin-
taan yksittäisen tontin kohdalla tutkitaan ja päätetään viranhaltijan erilli-
sellä päätöksellä. Tavoitteena on, että 1.1.2020 päättyvien sopimusten 
osalta päätökset tehdään vuosien 2018 ja 2019 aikana hyvissä ajoin 
ennen vanhan maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan päättymistä. Vuo-
den 2020 lopussa tai sitä myöhemmin päättyvien sopimusten osalta 
päätökset tehdään viimeistään alkusyksyllä 2020.

Asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusimisessa noudatettavat yleiset periaatteet

Asuntotontin maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan päättyessä vuokra-
sopimus uusitaan, ellei vuokrasopimuksen uusimiselle ole merkittäviä 
maankäytöllisiä esteitä. Maanvuokrasopimusta uusittaessa uuden sopi-
muksen mukainen maanvuokra määritetään vastaamaan maanvuok-
rien tasoa sopimuksen uusimishetkellä. Sopimuksia tehtäessä nouda-
tetaan kulloinkin voimassa olevia lautakunnan vahvistamia yleisiä 
maanvuokrasopimusehtoja. Lisäksi sopimuksiin sisällytetään mahdolli-
sia tonttikohtaisia erityisehtoja (esimerkiksi vanhaan sopimukseen si-
sällytetyt rasitteenluonteiset ehdot). 
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Maanvuokrien määrittelyssä noudatetaan alueellista yhtenäisyyttä. Uu-
det maanvuokrasopimukset tehdään yleensä noin 50 vuodeksi ja 
maanvuokran kehitys sidotaan elinkustannusindeksiin.

Maanvuokrasopimuksia uusittaessa uuden sopimuksen mukainen 
maanvuokra on yleensä vanhan sopimuksen tasoa merkittävästi kor-
keampi johtuen siitä, että vanha maanvuokra on kymmenien vuosien 
kuluessa jäänyt merkittävästi jälkeen asuntotonttien yleisestä arvonke-
hityksestä ja nykyhetken kohtuullisesta maanvuokratasosta. Vanhojen 
sopimusten maanvuokrat ovat jääneet monilta osin hyvin alhaisiksi. 
Vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi maanvuokra-
sopimuksen päättyessä uusi maanvuokra määritetään tasolle, joka hei-
jastaa kohtuudella nykyhinnoittelua. 

Jotta uuden maanvuokrasopimuksen mukainen vuokra ei muodostuisi 
nykyisten vuokralaisten kannalta kohtuuttomaksi, kaupunki on maan-
vuokrasopimuksia uusiessaan noudattanut niin sanottua siirtymäaika-
menettelyä, jossa uusi maanvuokra nousee täysimääräiseksi vaiheit-
tain vasta useamman vuoden kuluessa.

Maanvuokran laskeminen

Asuntotontin maanvuokra lasketaan laskentakaavalla tontin rakennu-
soikeus (k-m²) × rakennusoikeuden yksikköhinta (euroa/ k-m², indek-
si100 hinta) × elinkustannusindeksi (vuokraushetken pisteluku) × 0,04. 
Helsingin kaupungin nykyisin käyttämä vuokranmääritys on pääpiirteis-
sään samanlaisena käytössä hyvin yleisesti Suomessa.

Vuosina 2020–2021 päättyvien maanvuokrasopimusten uudet vuokrausperusteet

Yleistä

Vuosina 2020–2021 päättyvien asuntotonttien maanvuokrasopimusten 
uusimisen valmistelun yhteydessä ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella jonkin liitteen 1 mukaisen tontin maanvuokrasopimusta 
ei tulisi uusia. Näin ollen kaikille näille tonteille esitetään vahvistettavik-
si vuokrausperusteet, eli rakennusoikeuden yksikköhinta sekä vuokra-
aika ja muut maanvuokran määrittelyn kannalta keskeiset periaatteet.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot rakennusoikeuden arvosta ja vertailutiedot

Valmistelun tueksi on kahdella ulkopuolisella asiantuntijalla teetetty ar-
violausunnot kunkin alueen asuntotonttien rakennusoikeuksien käyvistä 
arvoista. Arviolausunnot on laatinut Catella Property Oy (22.2.2017) ja 
Realia Management Oy (20.11.2017). Arviolausuntojen arviot rakennu-
soikeuksien käyvistä arvoista ovat hyvin samansuuntaiset, ja mikäli 
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eroja olisi, huomioidaan arvoltaan alhaisemman arviolausunnon mukai-
nen käypä arvo.

Nyt esitettävät vuokrausperustehinnat alittavat kaikilla alueilla merkittä-
västi arvioitavissa olevan käyvän arvon, ja ehdotettavat vuokrausperus-
teet ovat siten hyvin kohtuullisia suhteessa tonttien käypiin arvoihin. 

Maanvuokraa määritettäessä tonttien laskennallisena arvona käytetään 
aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti arvoa, joka on noin 60 % 
käyvästä arvosta. Sopimusten nyt ehdotettavien vuokrausperusteiden 
mukaiset tonttien rakennusoikeuksien arvot ovat siis vähintään noin 40 
% kunkin alueen keskimääräisiä rakennusoikeuksien markkina-arvoja 
alhaisemmat. 

Valmistelun yhteydessä on selvitetty vertailutiedoiksi myös kunkin alu-
een viime vuosien uudiskohteiden maanvuokrauksissa käytettyjä ra-
kennusoikeuksien arvoja. Kaikilta alueilta ei vertailutietoja ole saatavil-
la, joten näiden alueiden vertailutiedot perustuvat vastaavan tyyppisiltä 
alueilta viime vuosina tehtyihin vuokrauksiin. Myös käytössä olevien 
vertailutietojen osalta voidaan todeta, että nyt esitettävät vuokrauspe-
rusteet alittavat selvästi vastaavissa uudiskohteissa käytetyn tason. 

Vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa kohtuullisuus korostuu erityi-
sesti siinä, että uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusi 
maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisem-
maksi, kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrki-
myksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti 
vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on 
noin 60 % käyvästä arvosta.

Vertailutiedot sekä ulkopuolisen asiantuntijan arvio kunkin alueen ra-
kennusoikeuksien arvoista on esitetty liitteinä 3 ja 5.

Tuottotavoite

Kaupunginvaltuusto on 1.10.1980 (asia nro 18) päättänyt asuntotont-
tien vuosivuokraksi 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka määräy-
tyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaupungin peri-
mä maanvuokra on korkotuottoa sille pääomalle, joka on sitoutunut 
kaupungin maaomaisuuteen.

Tuottotavoite 4 % on Suomen kaupunkien alhaisempia, moni kaupunki 
käyttää 5-6 % tuottotavoitetta. Tiedossa ei ole, että 4 % alhaisempaa 
tuottotavoitetta olisi missään kunnassa käytössä. Edellä mainitut tuotto-
vaatimukset on hyväksytty yleisesti oikeuskäytännössä.
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Maanvuokrasopimuksille on luonteenomaista hyvin pitkä sopimussuh-
de, jolloin myös tuottotavoite on asetettava sellaiseksi, että se antaa 
kohtuullisen tuoton pitkällä ajanjaksolla. Kaupungin todellinen, eli efek-
tiivinen tuotto, jää kyseisillä tonteilla merkittävästi alle maanvuokran 
laskennassa käytettävän nimellisen tuottotavoitteen (4 %), sillä maan-
vuokraa ei tulla perimään tonttien arvioitavissa olevista todellisista käy-
vistä arvoista, vaan selkeästi tätä alemmista arvoista. Esitettävät vuok-
rausperusteet huomioiden kaupungin todellinen vuokratuotto on vuok-
rasuhteen alussa keskimäärin tasolla noin 2,4 % (jäljempänä mainittua 
siirtymäaikamenettelyä ei ole huomioitu). Mikäli kiinteistöjen arvonkehi-
tys tulevina vuosina ylittää elinkustannusindeksin kehityksen, johon 
tonttien maanvuokra on sidottu, laskee kaupungin efektiivinen vuokra-
tuotto mainitusta lähtötasosta edelleen, jolloin todellinen tuotto on mer-
kittävästi mainittua odotettavaa 2,4 % tuottoa alhaisempi. 

Tuottotavoitetta on perusteltu laajemmin liitteenä 2 olevassa perustelu-
muistiossa. 

Siirtymäaikamenettely

Vuokraa esitetään perittäväksi porrastetusti siten, että maanvuokrasta 
peritään sopimuksen mukaiselta ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 
55 %, kolmannelta 60 %, neljänneltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuuden-
nelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, kahdeksannelta 85 %, yhdeksännel-
tä 90 % ja kymmenennestä vuodesta alkaen 95 %, jonka jälkeen vasta 
yhdennestätoista vuodesta lähtien peritään täyttä maanvuokraa. Vas-
taavaa menettelyä noudatettiin sopimuksia uusittaessa vuosina 2010 ja 
2015.

Maanvuokran perusteena oleva kerrosala

Asuntotonttien maanvuokrasopimuksia uusittaessa maanvuokran pe-
rusteena käytetään tontilla sijaitsevien rakennusten kerrosalaa. Käytän-
tönä on, että maanvuokraa peritään vain rakennuksen pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaisista tiloista, kuten asuin-, liike- ja toimistotiloista. Asunto-
tonteilla tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varasto-, autotalli- ja tekni-
sistä tiloista ei peritä maanvuokraa, ellei niitä käytetä asumiseen (tai 
muuhun pääkäyttötarkoitukseen, kuten liike- tai toimistotarkoitukseen). 

Asemakaavasta ilmenevä käyttämätön rakennusoikeus ei vaikuta vuok-
raan, muun muassa koska rakennetuissa kohteissa sopimuksia uusit-
taessa tämä voisi johtaa siihen, että vuokralainen maksaisi vuokraa 
myös tontin käyttämättömästä rakennusoikeudesta.

Ehdotettavat vuokrausperusteet ja arvio asumiskustannusvaikutuksista
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Arviolausunnot, vertailutiedot, asuntotonttien maanvuokrasopimusten 
uusimisessa noudatettu käytäntö sekä muut esitetyt seikat huomioiden 
esitetään, että vuosina 2020–2021 päättyviä maanvuokrasopimuksia 
uusittaessa maanvuokra määräytyy käyttäen perusteena alla olevasta 
taulukosta ilmeneviä rakennusoikeuden virallisen elinkustannusindek-
sin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavia yksikköhintoja. Taulu-
kossa on esitetty myös rakennusoikeuden yksikköhinta tasossa ind. 
1944.

Taulukosta ilmenee lisäksi alueille esitettävien vuokrausperusteiden ar-
vioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin uuden sopimuksen 
vuokra-ajan alkaessa ja 10 vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta. 
Arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin on laskettu käyt-
täen indeksiä 1944 (tämän jälkeisiä indeksimuutoksia ei ole huomioitu).

Kaupunginosa Tonttityyppi Euroa/k-m² 
(ind.100)

Euroa/k-m²(ind. 
1944)

Arvioitu laskennal-
linen vaikutus 
asumiskustan-nuk-
siin uuden sopi-
muksen vuokra-
ajan alkaessa(eu-
roa/m²/kk)

Arvioitu lasken-
nallinen vaikutus 
asumiskustan-
nuksiin 10 vuo-
den kuluttua 
vuokra-ajan 
alkamisesta(eu-
roa/m²/kk) 

4. Kamppi Kerrostalotontit 42 816 1,63 3,27
13. Etu-Töölö Kerrostalotontit 42 816 1,63 3,27
14. Taka-Töölö Kerrostalotontit 38 739 1,48 2,95
16. Ruskeasuo Kerrostalotontit 31 603 1,21 2,41
21. Hermanni Kerrostalotontit 29 564 1,13 2,26
22. Vallila Kerrostalotontit 29 564 1,13 2,26
23. Toukola Kerrostalotontit 27 525 1,05 2,10
23. Toukola Rivitalotontit 30 583 1,17 2,33
23. Toukola Paritalotontit 34 661 1,32 2,64
23. Toukola Omakotitalotontit 37 719 1,44 2,88
24. Kumpula Kerrostalotontit 27 525 1,05 2,10
24. Kumpula Rivitalotontit 30 583 1,17 2,33
24. Kumpula Paritalotontit 34 661 1,32 2,64
24. Kumpula Omakotitalotontit 37 719 1,44 2,88
25. Käpylä Kerrostalotontit 27 525 1,05 2,10
25. Käpylä Rivitalotontit 30 583 1,17 2,33
25. Käpylä Paritalotontit 34 661 1,32 2,64
25. Käpylä Omakotitalotontit 37 719 1,44 2,88
26. Koskela Kerrostalotontit 24 467 0,93 1,87
26. Koskela Rivitalotontit 27 525 1,05 2,10
26. Koskela Paritalotontit 31 603 1,21 2,41
26. Koskela Omakotitalotontit 33 642 1,28 2,57
28. Oulunkylä Rivitalotontit 28 544 1,09 2,18
28. Oulunkylä Paritalotontit 29 564 1,13 2,26
28. Oulunkylä Omakotitalotontit 29 564 1,13 2,26
28. Oulunkylä, 
Maunula

Kerrostalotontit 22 428 0,86 1,71

28. Oulunkylä, 
Veräjämäki

Paritalotontit 30 583 1,17 2,33

28. Oulunkylä, 
Veräjämäki

Omakotitalotontit 31 603 1,21 2,41
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29. Haaga, Etelä- 
Haaga

Kerrostalotontit 25 486 0,97 1,94

29. Haaga, Etelä-
Haaga

Rivitalotontit 29 564 1,13 2,26

29. Haaga, Poh-
jois-Haaga ja 
Kivihaka

Kerrostalotontit 23 447 0,89 1,79

30. Munkkiniemi, 
Munkkivuori

Kerrostalotontit 30 583 1,17 2,33

30. Munkkiniemi, 
Munkkivuori

Rivitalotontit 33 642 1,28 2,57

30. Munkkiniemi, 
Niemenmäki

Kerrostalotontit 28 544 1,09 2,18

30. Munkkiniemi, 
Niemenmäki

Rivitalotontit 32 622 1,24 2,49

33. Kaarela Kerrostalotontit 17 330 0,66 1,32
33. Kaarela Rivitalotontit 22 428 0,86 1,71
39. Tapaninkylä Paritalotontit 26 505 1,01 2,02
39. Tapaninkylä Omakotitalotontit 28 544 1,09 2,18
41. Suurmetsä Omakotitalotontit 26 505 1,01 2,02
43. Herttoniemi Kerrostalotontit 24 467 0,93 1,87
43. Herttoniemi Rivitalotontit 27 525 1,05 2,10
43. Herttoniemi, 
Roihuvuori

Kerrostalotontit 20 389 0,78 1,56

45. Vartiokylä Kerrostalotontit 20 389 0,78 1,56
45. Vartiokylä Rivitalotontit 23 447 0,89 1,79
46. Pitäjänmäki, 
Etelä-Pitäjänmäki

Kerrostalotontit 23 447 0,89 1,79

Pitäjänmäki, 
Pohjois-Pitäjän-
mäki

Kerrostalotontit 21 408 0,82 1,63

Pitäjänmäki, 
Pohjois-Pitäjän-
mäki

Rivitalotontit 26 505 1,01 2,02

Pitäjänmäki, 
Pohjois-Pitäjän-
mäki

Paritalotontit 27 525 1,05 2,10

Pitäjänmäki, 
Pohjois-Pitäjän-
mäki

Omakotitalotontit 30 583 1,17 2,33

Laskennallinen asumiskustannusvaikutus (euroa/m²/kk) on laskettu 
kaavalla: (e/k-m² (ind.100) x 4 % x indeksi 1944:100 x 1,2):12

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokrausperustehinnaksi yleisten ra-
kennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista esitetään noin puolta 
vastaavan alueen asuntotonttien vuokrausperustehinnoista. 

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta, joka vastaa vuosina 2010 ja 
2015 päättyneiden maanvuokrasopimusten osalta noudatettua käytän-
töä.

Valmistelun kuluessa esitetyt mielipiteet ja muita keskeisiä näkökohtia
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Vuokralaisten esittämissä mielipiteissä sekä asukastilaisuuksissa on 
noussut esille useita yleisiä kysymyksiä kaupungin asuntotonttien 
maanvuokrakäytännöistä sekä sopimusten uusimisesta. Näitä yleisiä 
kysymyksiä ja näkökohtia ovat muun muassa:

 rakennusoikeuden arvon kohtuullisuus
 maanvuokrien korotusten samanaikaisuus peruskorjauskustannus-

ten kanssa
 kaavan suojelumääräysten vaikutus maanvuokraan
 maanvuokrien korotusten vaikutus asumiskustannuksiin ja asunto-

jen arvoihin
 vuokratasoa ei voida korottaa vuoden 2010 tasosta Toukolan, Kum-

pulan, Käpylän ja Koskelan alueilla
 rivitalo-, paritalo- ja omakotitalotonteilla pitäisi olla sama vuokraus-

perustehinta

Mainittuihin kysymyksiin ja näkökohtiin sekä muihinkin asiaan laajem-
min liittyviin kysymyksiin on otettu kantaa liitteenä 2 olevassa peruste-
lumuistiossa.

Lopuksi

Kaupunki pyrkii asuntotonttien maanvuokraustoiminnassaan kohtuulli-
suuteen. Kaupungin maaomaisuus tulee kuitenkin nähdä kaikkien kau-
punkilaisten yhteisenä omaisuutena, jota tulee hallinnoida siten, että 
maaomaisuus hyödyttää kohtuullisesti kaikkia helsinkiläisiä, myös niitä, 
jotka eivät asu kaupungin vuokratontilla. Edellä esitetyin sekä peruste-
lumuistiosta ilmenevin perustein esitettyjä vuokrausperusteita on pidet-
tävä kaupungin ja vuokralaisten kannalta kohtuullisina sekä asuntotont-
tien vuokralaisten yhdenvertaista kohtelua edistävinä. Esitetty uudel-
leenvuokrausmenettely noudattaa kaupungin aiemmin vastaavissa ti-
lanteissa noudattamaa käytäntöä.

Arviolausunnot ovat osittain salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 
mom. 17 ja 20 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin kokonaisuudessaan kaupungin kirjaamossa esityslistan jul-
kaisun jälkeen. Kokouspäivänä ne ovat saatavilla kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo tonteista, päättyvät maanvuokrasopimukset
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2 PERUSTELUMUISTIO
3 Vertailutietoja eri kaupunginosien vuokrausperusteista
4 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
5 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Oheismateriaali

1 Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen mielipide
2 Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry, mielipide
3 Mielipiteet, kaupunginosat 21-22
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
7 Mielipiteitä kaupunginosasta 30
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
9 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
11 Muistio asukastilaisuudesta Toukola, Kumpula, Käpylä ja Koskela, tilai-

suus 2
12 Muistio asukastilaisuudesta, Hermanni ja Vallila
13 Muistio asukastilaisuudesta, Herttoniemi ja Vartiokylä
14 Muistio asukastilaisuudesta, Munkkiniemi, Kamppi, Etu-Töölö, Taka-

Töölö ja Ruskeasuo
15 Muistio asukastilaisuudesta, Oulunkylä, Haaga, Tapaninkylä ja Suur-

metsä
16 Muistio asukastilaisuudesta, Pitäjänmäki ja Kaarela
17 Muistio asukastilaisuudesta, Toukola, Kumpula, Käpylä ja Koskela, 

tilaisuus 1
18 Maanomistajan suostumus (maanalaiset rakenteet)
19 Maanvuokrasopimuslomake
20 Ohje puiden kaatamisesta tonteilla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Tontit yksikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 624

HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosissa 4. (Kamppi), 13. (Etu-Töölö), 14. (Taka-Töölö), 16. (Ruskea-
suo), 21. (Hermanni), 22. (Vallila), 23. (Toukola), 24. (Kumpula), 25. 
(Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 29. (Haaga), 30. (Munkkinie-
mi), 33. (Kaarela), 39. (Tapaninkylä), 41. (Suurmetsä), 43. (Herttonie-
mi), 45. (Vartiokylä) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien liitteessä 1 mainit-
tujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperusteet 
myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2075 saakka si-
ten, että tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luette-
lon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja 
tonttityypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä li-
säksi jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperustehintoja noudatetaan, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu. 

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 2 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3
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Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo. 

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperusteista. 

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta en-
simmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljännel-
tä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Käsittely

01.10.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Esteelliset: Jenni Rope, Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että kohtuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin 
laskennallisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä 
myös aiempien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan 
vastaavalla tavalla.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

24.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 348

HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin kaupunginosissa 4. (Kamppi), 13. (Etu-Töölö), 14. (Taka-
Töölö), 16. (Ruskeasuo), 21. (Hermanni), 22. (Vallila), 23. (Toukola), 
24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 29. (Haa-
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ga), 30. (Munkkiniemi), 33. (Kaarela), 39. (Tapaninkylä), 41. (Suurmet-
sä), 43. (Herttoniemi), 45. (Vartiokylä) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien 
liitteessä nro 1 mainittujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokraamista myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 
31.12.2075 saakka siten, että tonttien vuosivuokrat määrätään jäljem-
pänä mainitun luettelon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin 
kaupunginosan ja tonttityypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliö-
metrihintaa, sekä jäljempänä mainituin periaattein:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperustehintoja noudatetaan, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu. 

Maanvuokra asuntotonttien sopimuksia uusittaessa määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista noudattaen ympäristöministeriön 
julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta todettua maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintuneesti käyttämin liittees-
tä nro 5 ilmenevin poikkeuksin ja muutoin kaupunkiympäristön toimia-
lan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä tavalla. 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo. 
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Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperusteista. 

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta en-
simmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljännel-
tä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kolman-
nen esityksen kokouksen toisena asiana.

Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että koh-
tuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin laskennal-
lisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä myös aiem-
pien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan vastaavalla 
tavalla.

Mai Kivelän palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
Miia Pasuri, Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 286
Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muutta-
minen (nro 12460)

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 
12/358 tonttien 59 ja 61 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
16.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12460 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 16.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 16.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 16.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Hämeentien ja Kinaporinkaudun risteyk-
sessä sijaitsevaa asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevien asuinkerrostalo-
jen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharaken-
nuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys 
on noin 70.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden 
kanssa.

Esittelijän perustelut

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.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on kaksi pääosin viisikerroksista asuinkerrostaloa, 
Hämeentie 62 ja 64. Tontit ovat osa Sörnäisten metroasemaan liittyvää 
Kinaporin korttelia.

Alueen voimassa oleva asemakaava numero 8347 on tullut voimaan 
19.3.1982. Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK).

Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja sen sisältö on neuvo-
teltu hakijan kanssa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017, jol-
loin lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtä-
ville.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus ja osallis-
tumissuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.6. - 
10.7.2017.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus), pelastuslautakunnan, kaupunginmuseon ja kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden lausunnot. 

HSY totesi lausunnossaan, että alueen vesihuolto on rakennettu val-
miiksi, eikä kaavan muutos aiheuta lisärakentamista.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaava-alueella on varmistutta-
va siitä, että melun osalta minimivaatimustaso täyttyy ja tuuletusikku-
nan kohdalla on saavutettava vähintään valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 mukaiset meluarvot.

Pelastuslautakunnalla ja kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa 
kaavaehdotukseen.

Helen Oy, Helsingin Sähköverkko Oy ja rakennusvirasto ilmoittivat, et-
tei niillä ollut lausuttavaa asiassa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Tonttien arvonnousu on alle 
kaupunginhallituksen maankäyttö- ja kehittämiskorvauksesta antaman 
päätöksen (9.6.2014 § 685) arvonnousun alarajan 1 000 000 euroa. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen tehtiin 
muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen vii-
meisessä luvussa ja tehdyt muutokset -liitteessä.

Lopuksi
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Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 16.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 16.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 16.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

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

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
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Kaupunkiympäristölautakunta
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 606

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 
12/358 tonttien 59 ja 61 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
16.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12460 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 16.11.2017

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Hankenumero 0858_3

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 9.5.2017 päivättyä 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) korttelin 12/358 tonttien 59 ja 61 nro 12460 asema-
kaavan muutosehdotusta. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilme-
nevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalojen kort-
telialuetta, joka sijaitsee Hämeentien ja Kinaporinkadun risteyksessä, 
Sörnäisten metroaseman läheisyydessä. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevien asuinkerrostalo-
jen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharaken-
nuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys 
on noin 70.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden 
kanssa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on kaksi pääosin viisikerroksista asuinkerrostaloa, 
Hämeentie 62 ja 64. Tontit ovat osa Sörnäisten metroasemaan liittyvää 
Kinaporin korttelia.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8347 (tullut voimaan 
19.3.1982). Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK).

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
maankäyttösopimusneuvotteluiden kautta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.6.–10.7.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017 ja 
lautakunta päätti 9.5.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat me-
lun riittävään huomioimiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 pelastuslautakunta
 ympäristönsuojeluyksikkö/ympäristökeskus

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, kaupunginmuseo, rakennusvirasto (nyk. kaupunkitila ja 
maisemapalvelu).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Hakijoita, joiden etua muutokset koske-
vat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja puhelimitse.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 53

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Hankenumero 0858_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12460 pohjakartan 
kaupunginosassa 12 Alppiharju. 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: 12460
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 38/2015
Pohjakartta valmistunut: 16.3.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 8

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Alppiharjun (12.ko) ase-
makaavan muutoksesta, nro 12460, Hämeentie 62 ja 64:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 9.6.2017

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten 
korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja pa-
rantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäisem-
mällä mittakaavalla.

Kaupunginmuseo on lausunut yllämainitun asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 17.12.2015. Museo huomautti, että yksityis-
kohtaisten määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapauksessa 
mm. jyrkän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 70 
astetta) viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua ongelmalliseksi, 
jos asemakaava ei toteudu lähivuosina.

Kaupunginmuseo on tutustunut 9.5.2017 päivättyyn asemakaavaehdo-
tukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Kaupunginmuseolla ei ole huo-
mautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

Lisätiedot
Sanna Granbacka, puhelin

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 228

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Ksv 0858_3, karttaruutu 675497c
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12460 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju) korttelin 358 tontteja 59 ja 61.

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1226-00/15. 
Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.

Suunnittelualueen reunalla Hämeentiellä sijaitsee raitiotie.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tietä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunulii-
kenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvitse-
maa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila ja 
kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
18.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
luonnosmateriaalista 1226-00/15. Muutosalue sijaitsee Alppiharjun kau-
punginosassa Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa, osoitteessa 
Hämeentie 62 ja 64.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisiker-
roksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella sekä Hä-
meentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoituksen muutta-
misen asumiseen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai luonnosmateriaalista.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
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heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 287
Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483)

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16700 tontin 5 asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 
16.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12483 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 kartta, päivätty 23.1.2018, 
muutettu 16.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 selostus, päivätty 
23.1.2018, muutettu 16.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilai-
suuden 24.4.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Hakija
Helen Sähköverkko Oy



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 77 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
10.10.2018

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

Kaupunginmuseo

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskea-
suon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162. Kaavaratkai-
su mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitus-
hallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolara-
kennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m². Lisäystä nykyiseen 
kerrosalaan on 1250 k-m². Tonttitehokkuus on e = 2,18. Asuinraken-
nuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 m²:n liike- tai työ-
tila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on noin 90 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, 
luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja 
teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asuk-
kaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja pal-
veluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huo-
mioon kaavamääräyksissä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen 
aluetta. Kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, mut-
ta käyttötarkoitus on 24.5.2002 voimaan tulleen asemakaavan mukai-
nen.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen. Tontti sijoittuu kantakaupungin C2-
alueelle. Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, 
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten 
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijai-
sesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta kehitetään erityisesti kävelyn 
ja pyöräilyn, ehdoilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla kortte-
litehokkuus tulee olla pääsääntöisesti yli 1,8.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Muutosalue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varteen, 
Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisen 1940- ja 1950-luvun ra-
kentamisen, Pikku Huopalahden uudemman rakennuskannan sekä Til-
kan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohtaan. Tontilla sijaitseva 
asuntolarakennus vuodelta 1952 (2324 k-m²) esitetään purettavaksi.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002, jonka mukaan tontin 
käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A).

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistö Oy 
Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laa-
tinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 23.1.2018 ja 
lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus ja osallis-
tumissuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.2 - 
5.3.2018.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Kustannukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoi-
hin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia noin 50 000 euroa, alv 0.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yk-
sityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. 
Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa. Maankäyt-
tösopimus on allekirjoitettu 22.8.2018. 

Lausunnot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 79 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
10.10.2018

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

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto. Kaupunginmu-
seo totesi lausunnossaan, että aikaisemman vaiheen suunnitelmista 
madallettu asuinrakennus on parannus ja ympäristöä paremmin huo-
mioon ottava ratkaisu. Uuden piharakennuksen osalta ei ollut huomau-
tettavaa ja puuston säilyttämiseen sekä tontin ja katutilan vehreän il-
meen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät. 

Helen Sähköverkko Oy ja pelastuslaitos ilmoittivat, ettei niillä ole lau-
suttavaa asiassa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asian-
omaisten tahojen kanssa. 

Lopuksi

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 kartta, päivätty 23.1.2018, 
muutettu 16.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 selostus, päivätty 
23.1.2018, muutettu 16.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilai-
suuden 24.4.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 23.1.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Hakija
Helen Sähköverkko Oy
Kaupunginmuseo

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 619

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16700 tontin 5 asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 
16.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12483 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 16.5.2018

HEL 2016-006422 T 10 03 03
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Hankenumero 0740_47

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 23.1.2018 päivättyä 16. kaupun-
ginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tontin 5 asemakaavan muutoseh-
dotusta nro 12483. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muu-
hun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä 
ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineis-
toon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
leen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kans-
sa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskea-
suon kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162. Kaavaratkai-
su mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitus-
hallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolara-
kennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m². Lisäystä nykyiseen 
kerrosalaan on 1250 k-m². Tonttitehokkuus on e = 2,18. Asuinraken-
nuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 m²:n liike- tai työ-
tila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on n. 90 asukasta.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, 
luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja 
teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asuk-
kaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja pal-
veluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huo-
mioon kaavamääräyksissä. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen 
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleis-
kaavasta, mutta käyttötarkoitus on 24.5.2002 voimaan tulleen asema-
kaavan mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet, jossa tontti si-
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joittuu kantakaupungin C2-alueelle. Aluetta kehitetään toiminnallisesti 
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, 
hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikult-
tuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat 
tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta ke-
hitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, eh-
doilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tu-
lee olla pääsääntöisesti yli 1,8. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Muutosalue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varteen, 
Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisen 1940- ja 1950-luvun ra-
kentamisen, Pikku Huopalahden uudemman rakennuskannan sekä Til-
kan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohtaan. Tontilla sijaitseva 
asuntolarakennus vuodelta 1952 (2324 k-m²) esitetään purettavaksi. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002, jonka mukaan tontin 
käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A).

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistö Oy 
Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laa-
tinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoi-
hin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia noin 50 000 euroa, alv 0. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yk-
sityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. 
Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä 
maapoliittisissa neuvotteluissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.2.–5.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 23.1.2018 ja 
lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto sen ollessa jul-
kisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotusvaiheessa ma-
dallettua asuinrakennusta parannuksena ja ympäristöä paremmin huo-
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mioon ottavana ratkaisuna verrattuna aikaisemman vaiheen suunnitel-
miin. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa uuteen piharakennuk-
seen. Kaupunginmuseo katsoo, että puuston säilyttämiseen sekä tontin 
ja katutilan vehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat 
hyvät ja riittävät. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
Mannerheimintie 162:n asemakaavan muutosehdotuksesta.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja pelastuslaitos.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen jatkosuunnittelun johdosta muutoksia, 
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2018

HEL 2016-006422 T 10 03 03
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Asemakaavoitus Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt 
kaupunginmuseon kannanottoa Ruskeasuolla osoitteessa Mannerhei-
mintie 162 sijaitsevaa eli korttelin 16700 tonttia 5 koskevasta asema-
kaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut 
23.1.2018 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja -selostukseen sekä 
muuhun liitemateriaaliin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena on Ruskeasuolla, Mannerheimintie 
162:ssa sijaitseva tontti. Kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu uu-
den asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen tontilla nykyisin si-
jaitsevan, alun perin Tilkan sotilassairaalan sairaanhoitajien asuntolaksi 
rakennetun kerrostalon tilalle. Asuntolarakennuksen suunnitteli puolus-
tusministeriön rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä ja se 
valmistui vuonna 1952. Asemakaavan valmistelutyön yhteydessä ke-
väällä 2016 kaupunginmuseo totesi, että Tilkan sairaanhoitajattarien 
asuintaloon sisältyy historiallisia, arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia 
arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennuskantaa. Kaupungin-
museo ei edellyttänyt rakennuksen suojelemista tai säilyttämistä, koska 
korjaaminen tulisi olemaan uudisrakentamiseen verrattavaa johtuen ra-
kennuspaikan melun, liikenteen ja ilmanlaadun sekä itse rakennuksen, 
kuten keskikäytävään perustuneesta pohjakaavaratkaisusta tuomista 
reunaehdoista. Kaupunginmuseo edellytti kuitenkin, että asuntolara-
kennukseen liittyvä piirustus- ja valokuva-aineisto tulee koota yhteen ja 
täydentää kaupunkikuvallisella tarkastelulla sekä kuvauksella raken-
nuksen arvoista ja säilyneisyydestä. Asuntolarakennuksesta on laadittu 
edellä mainitun kaltainen suppea rakennushistorianselvitys.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on määritel-
ty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Asemakaavaluonnokseen 
verrattuna tontin rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on pysynyt sa-
mana. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan ehdottomasti käytettä-
vä kerrosluku oli asemakaavaluonnoksessa rakennuksen eteläosalla 
kahdeksan ja pohjoisosalla yhdeksän. Nyt ehdotuksessa kerrosluku on 
kahdeksan, eikä sitä ole osoitettu ehdottomasti käytettäväksi. Samoin 
vesikaton ylin korkeusasema on nyt matalampi ja katon viistous pie-
nempi kuin asemakaavaluonnoksessa. Kaupunginmuseo pitää tätä pa-
rannuksena ja ympäristön paremmin huomioon ottavana ratkaisuna. 
Kaavaselostuksen mukaan uudisrakennuksen ylin korko ei näin nouse 
Sanitäärinkadun rakennusrivistöä korkeammaksi, jolloin kyseisen ka-
dun päätteenä sijaitseva, valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin (Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Hel-
singissä, RKY 2009) kuuluva Tilkan sotilassairaala jää alueen korkeim-
maksi rakennukseksi ja säilyttää maamerkin asemansa. Muilta uudisra-
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kennuksen ulkoasuun liittyviltä määräyksiltään esillä oleva asemakaa-
vaehdotus on pitkälti asemakaavaluonnoksen mukainen.  

Kuten kaupunginmuseo on aiemmin todennut, tontilla sijaitsevaan 
asuntolarakennukseen sisältyy historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja se-
kä kaupunkikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista raken-
nuskantaa. Tontille ja rakentamisaikakaudelle ominaista vehreää kau-
punkikuvaa on asemakaavan muutosehdotuksessa pyritty ottamaan 
huomioon määrittelemällä tontin länsireunalle selkeä istutusvyöhyke. 
Luonnoksesta poiketen tontin länsiosaan on merkitty myös rakennusala 
enintään 60 k-m2 laajuiselle viherkattoiselle talousrakennukselle, mihin 
kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa. Säilytettäväksi määriteltyjä 
puita on luonnokseen verrattuna vähemmän. Tontin Mannerheimintien 
puoleinen osa ja pääosin myös rakennuksen päätyihin jäävät alueet on 
kuitenkin edelleen merkitty istutettavaksi alueen osaksi, jolla isoskokoi-
set puut tulee säilyttää ja tarvittaessa korvata uusilla puilla. Lisäksi 
määrätään, että rakennusalojen ulkopuolella sijaitsevia arvokkaita puita 
ei saa vahingoittaa työmaan aikana. Kaupunginmuseo katsoo, että 
asemakaavan tavoite puuston säilyttämisestä tontin Mannerheimintien 
puoleisella välittyy hyvin kaavamääräyksistä. Tontin ja katutilan veh-
reän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Mannerheimintie 
162:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.02.2018 § 25

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pikku Huopalahti, Man-
nerheimintie 162, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483:

Pelastustoimella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 6

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 23.1.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12483 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tonttia 5

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162: 5 000 euroa.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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marina.fogdell(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 26

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12483 pohjakartan 
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. 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: 12483
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 25/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.7.2017
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

Rakennusvirasto 27.4.2017



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 88 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
10.10.2018

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

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 1290-00/17 sekä asemakaavaluon-
noksesta Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:sta, asemakaa-
van muutoshakemuksesta Ruskeasuon tontille 700/5. Määräaika on 
5.5.2017 mennessä.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja 
paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. 

Katualueen puolella lähellä tontin rajaa sijaitsee nykyisin rakennusvi-
raston vastuulla oleva tukimuuri ja sen päällä kaide. Asemakaavan val-
mistelun yhteydessä on noussut esiin tarve uusia kaide muun muassa 
kaupunkikuvallisista syistä. Kaiteen ja mahdollisesti myös tukimuurin 
uusimisen kustannuksia ei ole vielä arvioitu.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon-
antajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 155

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.|

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 18.04.2017 § 37

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon koskien asemakaavan muu-
tosehdotusta osoitteessa Mannerheimintie 162:

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan 
muutosehdotukseen.

Toteutettavan hankkeen palotekniset ratkaisut varmistetaan kohteen 
rakennuslupavaiheessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muu-
tosta Kruunuasunnot Oy:n hakemuksen johdosta. Kruunuasunnot Oy:n 
hakemus koskee tonttia osoitteessa Mannerheimintie 162 (091-016-
0700-0005).

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lau-
suntoa koskien edellä mainittua asemakaavanmuutosta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja 
paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Uudisraken-
nuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, jo-
hon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Tontin koko on 1655 m2. Voi-
massa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2350 m2. Uudessa 
asemakaavassa rakennusoikeus on nostettu 3600 m2, jolloin tonttite-
hokkuus nousee e=1.42 → e=2.18.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162, asemakaavan muutoshakemus Rus-
keasuon tontille 700/5

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Alle 40 m päähän raken-
nuspaikan itäpuolelle sijoittuu Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteis-
käyttötunneli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuolelle 
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sijoittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhinnassa 
on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentamisesta” (HSY 
21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä 
osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 288
Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12463)

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) kortte-
lin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen 
numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana, 
että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavoituk-
sessa noudatetaan Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita. Muutosehdo-
tuksessa olevat kuvat ja selvitykset tarkistetaan, myös paikalliset olo-
suhteet, olemassa olevien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaak-
si muutettavan puiston koko, puusto ja käyttö. Kaavamuutoksen vaiku-
tukset katunäkymiin otetaan paremmin huomioon sellaisilla perspektii-
vi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten uudet rakennukset 
sopivat ympäristöönsä.

Kylänevan puisto (Strömstadin puisto) suojellaan kuten on vahvistettu 
kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan alueen asemakaavamuu-
toksessa. Asukkaille tulee jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuksia. 
Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita tulee noudattaa säilyttämällä asun-
tojen lähipuistot.

Historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä 
vanha muuri säilytetään.

Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 mäntyä) säilytetään.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi si-
ten, että kaavoituksessa noudatetaan Etelä-Haagan kaavoitusperiaat-
teita. Muutosehdotuksessa olevat kuvat ja selvitykset tarkistetaan, 
myös paikalliset olosuhteet, olemassa olevien rakennusten sijoittelu ja 
korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston koko, puusto ja käyttö. Kaa-
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vamuutoksen vaikutukset katunäkymiin otetaan paremmin huomioon 
sellaisilla perspektiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten 
uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä. Kylänevan puisto (Strömsta-
din puisto) suojellaan kuten on vahvistettu kaavamääräyksellä vuonna 
2013 Isonnevan alueen asemakaavamuutoksessa. Asukkaille tulee 
jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuksia. Etelä-Haagan kaavoituspe-
riaatteita tulee noudattaa säilyttämällä asuntojen lähipuistot. Historialli-
sesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä vanha 
muuri säilytetään. Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 män-
tyä) säilytetään. 

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Maria Landén, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Vene-
mies

Tyhjä: 2
Eva Biaudet, Nuutti Hyttinen

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Pekka Puska

Valtuutettu Laura Finne-Elonen ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
EI.

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.
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Valtuutettu Pia Kopra esitti päätöksestä eriävän mielipiteensä seuraa-
vin perusteluin: 

Jätän eriävän, koska Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita ei ole kaava-
muutoksessa huomioitu. Muutosehdotuksessa olevat kuvat ja selvityk-
set pitäisi tarkistaa, myös paikalliset olosuhteet, olemassa olevien ra-
kennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston koko, 
puusto ja käyttö. Kaavamuutoksen vaikutukset katunäkymiin ei ole otet-
tu huomioon sellaisilla perspektiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnol-
listavat miten uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä.

Kylänevan puisto (Strömstadin puisto) pitäisi suojella kuten on vahvis-
tettu kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan alueen asemakaava-
muutoksessa. Asukkaille tulisi jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuk-
sia. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita tulee noudattaa säilyttämällä 
asuntojen lähipuistot.

Historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä 
vanha muuri tulisi säilyttää.

Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 mäntyä) tulisi säilyttää.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Laura Finne-Elosen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen. 

 Hyväksyessään asemakaavamuutoksen kaupunginvaltuusto 
ilmaisee toiveenaan, ettei vanhalle koulutontille rakenneta uu-
sia taloja, ennen kuin suojellun koulurakennuksen tuleva käyt-
tötarkoitus on selvitetty ja päätetty.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavamuutoksen kaupunginval-
tuusto ilmaisee toiveenaan, ettei vanhalle koulutontille rakenneta uusia 
taloja, ennen kuin suojellun koulurakennuksen tuleva käyttötarkoitus on 
selvitetty ja päätetty.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, 
Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
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Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Jani 
Valpio, Mauri Venemies

Ei-äänet: 16
Fatim Diarra, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Tapio Kle-
metti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 53
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kou-
sa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Seija Muurinen, Jarmo Niemi-
nen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli 
Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosalueet, entisen pelastuskoulun (alun perin Haa-
gan kansakoulun) tontti sekä Pääkaupungin turvakoti ry:n tontti, sijait-
sevat Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella.

Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulura-
kennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinra-
kennuksen sijoittamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan koulura-
kennukseen voi asumisen lisäksi tai sijaan sijoittaa myös lähipalvelu-, 
majoitus-, kahvila-, ravintola-, myymälä-, työ-, harraste-, näyttely-, juh-
la- sekä kokoontumistiloja. Koulurakennus on suojeltu Sr-2 -merkinnäl-
lä. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja sekä arvokkaimpia sisätiloja.

Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen 
muutoksen asumiseen. Tonttiin on liitetty pieni osa viereistä puistoa ja 
sille voidaan sijoittaa kaksi asuinkerrostaloa. Tontin eteläpuoleinen kul-
kuyhteys Steniuksentieltä Strömstadin puistoon säilyy.

Kaavaratkaisussa tonteille on osoitettu yhteensä 7 400 k-m² asuinker-
rosalaa. Asukasmäärän lisäys on noin 180 henkilöä. Tonttien keski-
määräinen tehokkuusluku on e=1,02.
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Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaa-
van 2002 mukainen.

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Haaga on säilynyt puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana läpi 
poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie ja Kylätie 
ovat alueen ainoita säilyneitä Haagan huvilayhdyskunnan aikaisia tie-
linjauksia. Haagan kansakoulu on yksi harvoista säilyneistä Haagan 
kauppalan aikaisista rakennuksista.

Kaavamuutosalueiden lähiympäristö on rakentunut pääosin vuosien 
1952 ja 1962 välillä. Rakennukset ovat 3–4 -kerroksisia, useimmissa 
on ns. maanpäällinen kellarikerros. Entisen kansakoulun tontin pohjois-
puolelle valmistui yhdistetty päiväkoti-kehitysvammaisten ryhmäkoti 
vuonna 2013.

Haagan entinen kansakoulu (Steniuksentie 14) sijaitsee näkyvällä pai-
kalla mäen päällä. Koulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Jussi ja Toivo 
Paatela ja se on valmistunut vuonna 1928. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1948. Arkkitehtuuriltaan koulu edustaa pohjoismaista 1920-lu-
vun klassismia. Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säily-
neet hyvin. Koulutoiminta päättyi vuonna 2006, jolloin rakennus otettiin 
Helsingin pelastuskoulun käyttöön. Vuodesta 2014 lähtien rakennus on 
ollut tyhjillään. Rakennuksen ottaminen uudestaan käyttöön edellyttää 
mittavaa peruskorjausta.

Turvakotirakennuksen (Steniuksentie 20) on suunnitellut arkkitehti Matti 
Hakala ja se on valmistunut vuonna 1961. Rakennusta on laajennettu 
vuonna 1999. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haagasta. 
Rakennuksen pohjaratkaisu soveltuu huonosti muuhun käyttöön ja ra-
kennus on tarkoitus purkaa.

Steniuksentie 14 tontilla on voimassa Etelä-Haagan alkuperäinen ase-
makaava vuodelta 1952. Kaavassa tontti on määritelty yleisen raken-
nuksen tontiksi. Steniuksentie 20 tontilla on voimassa asemakaava 
vuodelta 2013. Tontti on kaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevaksi korttelialueeksi (YS). Kaavamuutosalueeseen 
kuuluu lisäksi katu- ja puistoaluetta.
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Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueet. Pääkaupungin turva-
koti ry omistaa tontilla Steniuksentie 20 nykyisin sijaitsevan rakennuk-
sen.

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta sekä 
Pääkaupungin turvakoti ry:n hakemuksesta. Kaavaratkaisun sisältö on 
neuvoteltu hakijan kanssa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien 
ja rakennusoikeuden myynnistä tai vuokraamisesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.11. - 18.12.2017. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 11 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui yksi kirje. Muistutuksissa ja kirjeessä korostuivat seuraavat 
teemat: 

- täydennysrakentamisen sopivuus ympäristöön, 

- liikenne ja pysäköinti, 

- vuorovaikutus ja asukkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lau-
sunto.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) esitti lausuntonaan, että 
aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. että kaavassa esitetyt uu-
disrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on määritelty raken-
nusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee rakennuslupavaiheessa 
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vielä varmistaa. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan puoltavansa 
kaavaehdotusta.

Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ollut huomautet-
tavaa, eikä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) lausutta-
vaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeestä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Aineistoon tehdyt muut täyden-
nykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Jatkotoimenpiteet

Steniuksentie 14

Kaupunki järjestää tarjouskilpailun tontilla sijaitsevan rakennuksen 
myynnistä. Tontille tulee uuden asemakaavan vahvistumisen myötä 
uutta rakennusoikeutta 2 800 k-m². Tontti joko vuokrataan tai myydään.

Steniuksentie 20

Nykyisen tontin alueella on Pääkaupungin turvakoti ry:n ja kaupungin 
välillä voimassa oleva vuokrasopimus. Turvakotiyhdistys myynee nykyi-
sen vuokraoikeuden edelleen rakennusliikkeelle. Kaavan saatua lain-
voiman voimassa oleva vuokrasopimus merkitään päättymään ja teh-
dään uutta tonttia koskeva vuokrasopimus tai tontti myydään.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017
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2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 610

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) kortte-
lin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen 
numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Käsittely

24.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen:

Esitetään palautettavaksi siten, että useat muutosehdotuksessa olevat 
kuvat ja selvitykset tarkistetaan ja paikalliset olosuhteet, olemassa ole-
vien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston 
koko, luonne, puusto, käyttö sekä kaavamuutoksen vaikutukset katunä-
kymiin otetaan paremmin huomioon esimerkiksi sellaisilla perspektiivi- 
ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten esimerkiksi koulutontin 
(Steniuksentie 14), ja "laajennetun" turvakotitontin (Steniuksentie 20) 
uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä.  

Kylänevan puisto, joka on kaavassa Strömstadin puisto (Strömstadin 
puisto liitettiin Kylänevan puistoon v 2016 ja nimettiin Strömstadin puis-
toksi), suojeltiin vahvalla kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan 
alueen asemakaavamuutoksessa. Nyt kaavassa on tarkoitus irrottaa 
suuri osa tästä suojellusta puistosta ja sijoittaa sille viisikerroksinen 
asuinrakennus.  

Uudessa valmistelussa olisi tarkemmin perusteltava, miksi vuoden 
2013 päätös jättää Kylänevan (Strömstad) suojeltu puisto koskematta 
on muutettu.  

Kaavamuutoksessa ei tule esille kaikki asemakaavamuutoksen seu-
raukset; esimerkiksi mainintaa siitä, että suojellun puiston itäosan puo-
leiset puut (n. 21 mäntyä) kaadetaan. 

Suunnitelmaa olisi syytä tarkastella uudestaan tietokonemallilla tai pai-
kan päällä Steniuksentie 14 ja 20 kohdilta ja tarkistaa viitesuunnitelman 
korkeustiedot. On mahdollista, että Steniuksentien puoleiset uudisra-
kennukset eivät mahdu kaavakartassa esitettyjen enimmäiskorkeuk-
sien +36,5 alle, vaan näille on vielä rakennusvaiheessa annettava 
”joustona” vielä noin 1,0 metrin poikkeus korkeammalle. Korkeuksia 
verrattaessa käytetään yleensä räystäskorkeutta, mutta tässä suunni-
telmassa on jostakin syystä käytetty korkeuseroja (plus-korkeudet). 
Räystään oikea plus-korkeus lienee +32,00 eikä leikkauksessa ilmoitet-
tu +30,00. 
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Kaavoittaja käyttää suunnitelmassaan ilmaisua "näkymä säilyy" tarkoit-
taen suojeltua koulurakennusta (Steniuksentie 14), kuitenkin koulu nä-
kyisi aukosta vain osittain.   

Uudelleen valmistelussa olisi myös syytä selvittää tarkemmin asiantun-
tijoiden lausuntojen pohjalta kansakoulun (Steniuksentie 14) "suojelus-
sa" sovelletun suojelumallin käyttökelpoisuus ja tämän selvityksen mu-
kaiset seuraukset asuinympäristön, perinnemaiseman, paikallishisto-
rian ja alueen identiteetin kannalta.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 278

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 
hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupungino-
san (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tonttia 3 ja korttelin 
29100 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin, muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

15.05.2018 Pöydälle

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 9

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkiympäristötoi-
mialan asemakaavoituspalvelulle Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta (nro 12463):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Steniuksentie 14:n ja 20:n 
asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12463).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Steniuksenkatu 14 ja 20 tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. 
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Kaupunginmuseo on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosehdotus kohdistuu Steniuksenkadun varrelle si-
joittuvaan vanhaan kansakouluun sekä turvakodin tonttiin, jotka ovat 
osa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti herkkää ympäristöä. Kaavaeh-
dotuksen suojelumääräykset turvaavat vanhan kansakoulun (os. Ste-
niuksenkatu 14) rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja mahdollis-
tavat julkisen käytön, joka parhaiten ylläpitää kohteen arvoja. Täyden-
nysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden koulurakennuksen huolelli-
seen kunnostukseen ja käyttöön saattamiseen. Turvakotirakennuksen 
(os. Steniuksentie 20) säilyttävää uutta käyttöä ei ole voitu osoittaa. 
Kaavassa esitetyt uudisrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on 
määritetty rakennusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee raken-
nuslupavaiheessa vielä varmistaa. Steniuksenkadun varren tontinosat 
tulee istuttaa, osin puin ja pensain. Kaupunginmuseo puoltaa kaavaeh-
dotusta.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2017 § 31

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12463 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12463
Kaupunginosa: 29 Haaga 
Kartoituksen työnumero: 10/2017
Pohjakartta valmistunut: 13.4.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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 24.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 tonttien asemakaava-
muutoksen OAS-suunnitelmaa. Kaupunginmuseo on tutustunut osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Steniuksentie 14 kiinteistöstä laa-
dittuun rakennushistoriaselvitykseen. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraa-
vaa.

Kaavamuutokseen kuuluvat alueet ovat osa Etelä-Haagan kaupungino-
saa. Historiallisesti tarkasteltuna Haaga kuului keskiaikaisen Huopalah-
den kylän maihin, ja alue oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 
1900-luvun alussa perustettiin kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen 
aloitteesta Haagan puutarhakaupunki rantaradan luoman ratayhteyden 
varrelle. Hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yh-
dyskunta perustettiin Korpaksen ja Backaksen tilan maille vuonna 
1906. Alueen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Lars Sonck 
vuonna 1901, joka edelleen laajeni ja tarkentui Eliel Saarisen vuonna 
1915 laatimassa tunnetussa Munkkiniemi-Haaga –suunnitelmassa. 
Haagan kauppalan perustaminen vuonna 1923 johti asemakaavan tar-
kentamiseen Berndt Aminoffin asemakaavaluonnoksessa, joka käytän-
nössä ohjasi puutarhakaupungin rakentamista 1920-40 –luvuilla. Haa-
ga liitettiin suuressa alueliitoksessa Helsinkiin vuonna 1946. Helsingin 
asemakaava-arkkitehtien Birger Brunilan ja Väinö Tuukkasen laatima 
uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1947. Haagan puutarhakaupun-
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gin rakennuskanta uudistui alueliitoksen jälkeen kokonaisvaltaisesti. 
93% alueen rakennuksista on alueliitoksen jälkeen rakennettuja. Sel-
keät rakennustoiminnan huiput ja muutoskaavat ajoittuvat 1950-luvun 
puoliväliin, 1960-luvun alkuun ja 1970-luvun alkuun. Haagan identiteetti 
puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi poik-
keuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie on vanhimpia 
alueen katulinjauksia.

Haagan rakennuskanta on inventoitu kaupunkisuunnitteluviraston tuot-
tamassa ja Tommi Lindhin laatimassa Haagan rakennukset ja arvotus 
– julkaisussa vuonna 1998. Inventoinnissa kohteet on arvotettu kolmel-
la kriteerillä (arkkitehtoniset, ympäristölliset ja historialliset arvot), luokit-
telu on tehty kolmeen ryhmään 1-3 vastaten rakennussuojelumerkintöjä 
sr-1/sr-2/sr-3. Kaavamuutosalue kuuluu yleiskaavassa 2002 rajattuihin 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäviin alueisiin.

Steniuksentie 14

Steniuksentie 14 on rakennettu Haagan puutarhakaupungin kansakou-
luksi vuonna 1926-27 arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnitelmien 
mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muo-
don. Rakennus toimi alun perin sekä suomen- että ruotsinkielisen ope-
tuksen tiloina. Toteutunut rakennus oli mahdollista laajentaa symmetri-
seksi klassiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. 
Alueliitoksen jälkeen koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä vuonna 
1947 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti. 
Koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Helsingin pelastuslaitoksen käyt-
töön.

Haagan kansakoulu Steniuksentie 14 on kaupunginosainventoinnissa 
v. 1998 arvotettu huomattavan arvokkaaksi kohteeksi. Koulu on sekä 
arkkitehtonisesta, ympäristöllisestä että historiallisesta näkökulmasta 
arvoluokan 1 kohde. Inventoinnin mukaisesti rakennuksen arkkitehtuuri 
on huolellisesti detaljoitua 1920-luvun klassismia, rakennuksessa on 
arvokkaita koristeltuja sisätiloja. Kohteella on historiallista arvoa Haa-
gan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa raken-
nus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä, mikä tulee 
kaavamuutoksessa huomioida. Koulun säilyminen julkisessa käytössä 
on ensisijaista sen arvojen säilymiseksi.

Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on 
kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Tulevassa asema-
kaavassa rakennuksen ulkoasu sekä arvokkaat sisätilat porrashuone ja 
juhlasali tulee varustaa niiden arvot turvaavalla merkinnällä. Erillinen 
länsijulkisivuun liittyvä sisäänkäyntirakennus sopii heikosti rakennusko-
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konaisuuteen. Koulupihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren 
istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä, jotka tulee säilyttää tai uu-
sia alkuperäisen mukaisesti. Kaavamuutoksessa tulee huomioida tavoi-
te katutilan väljyydestä, joka puutarhakaupungin perinteitä ylläpitäväs-
sä ympäristössä on tärkeää. Sen katukuvaan eivät kuulu kadun molem-
min puolin tontinrajaan rakennetut vastakkaiset rakennukset.

Steniuksentie 20

Steniuksentie 20 kiinteistö, alk. Matti ja Maija –koti, on arkkitehti Matti 
Hakalan vuonna 1961 suunnittelema asuntolarakennus. Rakennus on 
inventoinnissa v. 1998 luokiteltu arkkitehtoniselta arvoltaan luokkaan 3, 
ts. säilyväksi rakennukseksi. Modernistisen kolmikerroksisen tiiliraken-
nuksen arkkitehtuuri on säilynyttä, selkeäpiirteistä ja huolellisesti detal-
joitua. Kaupunginmuseon kannan mukaan ensisijaista on rakennuksen 
säilyttäminen ja sille uuden käytön hakeminen.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1282-00/17 koskien Etelä-Haagan 
(29.ko) asemakaavan muutosta, Steniuksenkatu 14 ja 20. Määräaika 
on 24.3.2017 mennessä.

Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella tutkitaan kahden tontin käyttö-
tarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista. 

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 13.03.2017 § 19
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HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa 
koskien asemakaavamuutosta osoitteissa Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa sijaitsevien entisen pe-
lastuskoulun (alun perin Haagan kansakoulun) tonttia osoitteessa Ste-
niuksentie 14 sekä Pääkaupunkiseudun turvakodin tonttia osoitteessa 
Steniuksentie 20.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1928 valmistu-
neen, tällä hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen 
asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontil-
le. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
merkittävän koulurakennuksen ulkoasu ja arvokkaimmat sisätilat.

Turvakodin tontilla tavoitteena on tutkia tontin käyttötarkoituksen muut-
tamista asumiseen. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haa-
gasta.

Suunniteltu asemakaavamuutos ei olennaisilta osiltaan vaikuta pelas-
tustoimintaan.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi
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§ 289
Munkkiniemen Muusanpolku 1 asemakaavan muuttaminen (nro 
12467)

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Talin-
ranta) korttelin 30145 tontin 2 (muodostuva uusi tontti 30145/6) asema-
kaavan muutoksen 7.11.2017 päivätyn ja 23.5.2018 muutetun piirus-
tuksen numero 12467 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 kartta, päivätty 7.11.2017, 
muutettu 23.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 selostus, päivätty 
7.11.2017, muutettu 23.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017, täydennetty 23.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Talinrannan asuntoalueella Munkkinie-
messä sijaitsevaa  kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta (YY). Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelialueen muuttamisen 
asuintontiksi. Rakentamattomalle tontille 30145/2 tulee asuinkerrostalo-
jen kortteli, joka parantaa Muusantorin ja Muusanpolun kaupunkitiloja. 
Tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia asuinkerrostaloja. Tontilla olevan 
mäen lakialue muuttuu rakennusten rajaaman korttelipihan osaksi. La-
kialue säilytetään rakentamattomana ja istutettuna. Korttelipihan puolel-
la pihakannen alapuolella sijaitsee 53 ajoneuvon pysäköintilaitos. Ton-
tin ajoneuvoliittymä sijaitsee Muusanpolun itäpäädyssä. Uutta asunto-
kerrosalaa on 5 300 k-m². Tontin tehokkuusluku on e = 0,95 Asukas-
määrän lisäys on n. 130–150 asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Talinranta on pääosin 1990-luvulla rakennettu, omana kokonaisuute-
naan hahmottuva, noin 1 000 asukkaan asuinalue Munkkivuoren länsi-
puolella. Alueen rakennukset ovat II–V-kerroksisia. Alueen keskellä on 
Muusantori-niminen aukio, jonka pohjoisreunalla tontti 30145/2 sijait-
see. Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on 
mäki, jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 
metriä sitä ympäröivien katujen yläpuolelle. Tontti on ruohikon peittämä 
ja sen reunoilla ja mäen laella kasvaa joitakin puita. Tontilla aiemmin si-
jainneet Talin jätevedenpuhdistamon konehalli ja kaksi lietesiiloa on pu-
rettu ja tontin maaperä pääosin kunnostettu.

Voimassa olevan asemakaavan (v.1989) mukaan tontti 30145/2 on 
osoitettu kulttuuritoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
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merkinnällä YY. Tontin rakennusoikeus on 2000 k-m². Kiinteistövirasto 
on todennut, että asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei ole enää 
ajankohtainen.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 30145/2. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2017, jol-
loin lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 24.11.2017-
2.1.2018.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) ja kaupunginmuseon lausunnot. 

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut muutosehdotukseen huomautetta-
vaa. HSL:llä ei ollut lausuttavaa muutosehdotuksesta. HSY totesi lau-
sunnossaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on ra-
kennettu valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Hel-
singin kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa muutosehdotukses-
ta. 

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen.

Lopuksi

Päätösehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mu-
kainen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 kartta, päivätty 7.11.2017, 
muutettu 23.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 selostus, päivätty 
7.11.2017, muutettu 23.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017, täydennetty 23.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 7.11.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 605

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Talin-
ranta) korttelin 30145 tontin 2 (muodostuva uusi tontti 30145/6) asema-
kaavan muutoksen 7.11.2017 päivätyn ja 23.5.2018 muutetun piirus-
tuksen numero 12467 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 23.5.2018

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 7.11.2017 päivättyä 30. kaupun-
ginosan (Munkkiniemi, Talinranta), korttelin 30145 tontin 2 (muodostuu 
uusi tontti 30145/6) asemakaavan muutosehdotusta nro 12467. Kaava-
kartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muu-
tokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineis-
toon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
leen nähtäville.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kulttuuritoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialuetta (YY), joka sijaitsee Talinrannan asun-
toalueella Munkkiniemessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelialueen 
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muutattamisen asuintontiksi. Tavoitteena on muuttaa rakentamattoman 
tontin 30145/2 asemakaavaa niin, että siihen voidaan rakentaa aluetta 
täydentävä asuinkerrostalojen kortteli, joka parantaa Muusantorin ja 
Muusanpolun kaupunkitiloja. Tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Tontilla olevan mäen lakialue muuttuu rakennusten 
rajaaman korttelipihan osaksi. Lakialue säilytetään rakentamattomana 
ja istutettuna. Pysäköinti (53 ap) sijoitetaan korttelipihan puolelle piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusanpolun itäpäätyyn. Uutta asuntokerrosalaa on 5 300 k-m². 
Tontin tehokkuusluku on e = 0,95 Asukasmäärän lisäys on n. 130–150 
asukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Talinranta on pääosin 1990-luvulla rakennettu, omana kokonaisuute-
naan hahmottuva, n. 1 000 asukkaan asuinalue Munkkivuoren länsi-
puolella. Alueen rakennukset ovat II–V-kerroksisia. Alueen keskellä on 
Muusantori-niminen aukio, jonka pohjoisreunalla tontti 30145/2 sijait-
see. Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on 
mäki, jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 
metriä sitä ympäröivien katujen yläpuolelle. Tontti on ruohikon peittämä 
ja sen reunoilla ja mäen laella kasvaa joitakin puita. Tontilla aiemmin si-
jainneet Talin jätevedenpuhdistamon konehalli ja kaksi lietesiiloa on pu-
rettu ja tontin maaperä pääosin kunnostettu. 

Nykyisin voimassa olevan asemakaavan (1989) mukaan tontti 30145/2 
on osoitettu kulttuuritoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
merkinnällä YY. Tontin rakennusoikeus on 2000 k-m². Kiinteistövirasto 
on todennut, että asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei ole enää 
ajankohtainen.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 30145/2. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 24.11.2017–2.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2017 ja 
lautakunta päätti 7.11.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaa-
vaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa todettiin, että asemakaavan muutoseh-
dotus ei edellytä alueelle valmiiksi rakennettujen vesijohtojen ja viemä-
reiden siirtämistä, asemakaavan muutosehdotukseen ei ole huomautet-
tavaa, sen hyväksymistä puolletaan ja että aikaisemmat kommentit on 
otettu hyvin huomioon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 
 pelastuslautakunta

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: HSL

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.
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Lisätiedot
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 43

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Muusanpolku 1-3:n 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12467:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
mistä.

29.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.12.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Kaupunkiympäristö on pyytänyt Kaupunginmuseon lausuntoa asema-
kaavan muutoksesta nro 12467. Kaupunginmuseo on tutustunut 
7.11.2017 laadittuun asemakaavamuutokseen ja tarkastelee hanketta 
rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on lausunut 25.10.2016 koskien Munkkiniemen Muu-
sanpolku 1-3 asemakaavan muutoksen ja Talinrannan täydennysra-
kentamisen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä 12.6.2017 Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutosluon-
noksesta. Kaupunginmuseo piti asemakaavan laatimisessa tavoitteena 
kaavaratkaisua ja täydennysrakentamista, joka kunnioittaa ympäröivän 
alueen asemakaavallista periaatetta ja mittakaavaa. Talinrannan suun-
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nitteluperiaatteita kaupunginmuseo piti hyvinä ja korosti alueelle omi-
naisen mittakaavan ja vehreyden säilyttämistä.

Kaupunginmuseon lausunnoissaan esittämät kommentit on kaavamuu-
toksessa otettu hyvin huomioon. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huo-
mautettavaa Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutoksesta.

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: +358 9 310 79406

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 197

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 7.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12467 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Talinranta) korttelin 30145 tonttia 2.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not.

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

07.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Miika Vuoristo. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

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

anu.lamsa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.10.2017 § 34

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12467 pohjakartan 
kaupunginosassa 30 Munkkiniemi. 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: 12467
Kaupunginosa: 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 28/2016
Pohjakartta valmistunut: 20.6.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2016)
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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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 20.6.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
30145/2 suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusantorin luoteiskulmaan.

Lähialueen kaupungin koulut ovat Haagan peruskoulu, Munkkiniemen 
ala-asteen koulu ja Munkkivuoren ala-asteen koulu. Perusaste- ja lukio-
koulutusta tarjoavat Helsingin suomalainen yhteiskoulu sekä ruotsinkie-
listä esi- ja perusasteen opetusta tarjoaa Hoplaxskolan (Munksnäs -en-
heten). 

Opetusviraston mukaan alueen koulujen tilat ovat jo tehokkaassa käy-
tössä joten pienikin väestönkasvu voi johtaa lisätilatarpeeseen. Alueen 
liikennejärjestelyissä on huomioitava erityisesti oppilaiden turvallinen 
koulumatka.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 12.6.2017
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HEL 2011-004922 T 10 03 03

Munkkivuoren Talinrannan asuntoalueelle on suunnitteilla asemakaa-
vamuutos, jossa rakentamaton tontti 30145/2 rakennetaan. Tavoitteena 
on kaupunkirakennetta täydentämällä parantaa Muusantorin ja Muu-
sanpolun kaupunkitiloja. Uutta kerrosalaa on 5300 k-m². Asukasmää-
rän lisäys on n. 130-150 asukasta, jotka vahvistavat alueen väestöpoh-
jaa. Tavoite luoda laadukasta täydennysrakentamista on kannatettava.

Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, 
ennakkotietoa alueen tulevasta tontinvarauksesta ei ole.

Selkeän muotoinen rakennusala ja rakennusoikeuden määrittely tontti-
kohtaisesti (ei rakennusalakohtaisesti) on hyvä lähtökohta ratkaisulle ja 
mahdollistaa tarkoituksenmukaiset lamellimitat.

Kaavassa tulisi sallia konehuoneet tasakattoisten lamellitalojen katoilla. 
Mikäli konehuone sijoitetaan ylimpään asuinkerrokseen, tulee nyky-
määräysten mukaan sen kerroksen asunnot varustaa huoneistokohtai-
silla LTO-kojeilla. Kaavamääräys saattaa aiheuttaa nyt rakennuksiin il-
manvaihdon sekäjärjestelmän, joka paitsi nostaa tilantarvetta ja raken-
nuskustannuksia, tuottaa myös koko järjestelmän käyttöiän ylimääräis-
tä huoltotarvetta.

Pysäköinti on sijoitettu pihakannen alle. Ratkaisu on ymmärrettävä, 
mutta teknisesti vaativa ja kallis, etenkin hankkeen kokoon suhteutettu-
na. Myös hulevesien imeytyminen on tutkittava huolellisesti.

Kaavaluonnoksen mukaan ”tontin vihertehokkuuden tulee täyttää Hel-
singin viherkertoimen tavoiteluku”. Mikäli tavoitelukuja asetetaan, nii-
den määrittely ja tavoiteluku tulisi olla yksiselitteinen ja ennakkoon tie-
dossa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 39835

jussi.hyvarila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 12.6.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Munkkiniemessä osoit-
teessa Muusanpolku 1-3 sijaitsevaa tonttia koskevan asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Munkkiniemes-
sä, Talinrannan alueella Mesenaatintien ja Muusanpolun väliin jäävällä 
vyöhykkeellä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asuin-
käyttöön suunnittelualue, joka on nykyisellään rakentamaton, kumpuile-
va nurmialue muutamine puineen. Tontin pysäköinti on suunniteltu si-
joitettavaksi pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen ja tontin ajoneu-
voliittymä Muusantorin luoteiskulmaan. Tonttia reunustavat pääosin 
kaksi-kolmikerroksiset pienkerrostalot ja paritalot 1990-luvun alkupuo-
lelta, jotka pihoineen muodostavat vehreän pienimittakaavaisen koko-
naisuuden. 

Helsingin kaupunginmuseo on 25.10.2016 antanut lausuntonsa Muu-
sanpolku 1-3:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja Talinrannan suunnitteluperiaatteista. Lausunnossaan kau-
punginmuseo piti Muusanpolku 1-3:n tontin muuttamista asuinkäyttöön 
mahdollisena. Alueen vanha rakennuskanta on purettu eikä alueella ole 
säilytettäväksi määriteltyjä alueita. Kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta kaupunginmuseo piti tavoitteena kaavaratkaisua ja täyden-
nysrakentamista, joka kunnioittaa ympäröivän alueen asemakaavallista 
periaatetta ja mittakaavaa. Talinrannan länsiosan ominaisluonne raken-
tuu kaarevan Mesenaatintien ja sitä reunustavien matalien ja pienimit-
takaavaisten asuintalojen ja niitä ympäröivien vehreiden pihojen katuti-
lan ja kokonaisuuden ympärille.

Esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa Muusanpolku 1-3:ssa sijait-
seva tontti on esitetty muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
Rakennusala on osoitettu lähes kiinni tontin eteläreunaan, pienen vi-
herkaistaleen etäisyydelle itä- ja koillisreunasta ja tontin keskiosaan ja 
luoteisreunaan ei ole osoitettu rakennusalaa. Suurin sallittu kerrosluku 
on osalla rakennusalaa viisi, Muusantoriin rajautuvassa kulmassa kuu-
si. Uudisrakennusten sallittaisiin olevan siten ympäröivää rakennuskan-
taa korkeampia. Esitetylle rakennusalalle on kuitenkin rakennettava vä-
hintään kolme erillistä, erimuotoista ja pohjapinta-alaltaan erikokoista 
rakennusta. Rakeisuudeltaan uudisrakennuksista muodostuisi näin lä-
hiympäristön lamellitalojen kaltaisia. Tällä tavoin mahdollistetaan myös 
näkymät niin kadulta tontin sisäosiin kuin sieltä ulospäin. Rakennusten 
katomuotoa ei ole määritelty, julkisivumateriaalin tulisi olla pääosin puu, 
paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slam-
maus. Väreistä ei ole määräystä. Parvekkeet tulisi toteuttaa ripustettui-
na tai sisäänvedettyinä, ei maasta kannatettuina. Rakennusten ulkoa-
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sun suunnittelulle on siten jätetty melko paljon liikkumavaraa ja mah-
dollisuuksia toteuttaa uudisrakennukset niin ympäristöön sopeuttaen 
kuin ilmeeltään selvästi uutta kerrostumaa tuovana. 

Suurin osa tontin rakennusalaa ympäröivästä alueesta on määritelty 
pääosin istutettavaksi alueen osaksi ja nykyinen tontin luoteisosassa si-
jaitseva kumpu lisäksi puilla ja pensailla istutettavaksi tai istutettavana 
pidettäväksi maanvaraiseksi alueen osaksi. Istutusmääräys koskee 
myös aluetta, jonne on osoitettu kannen alainen tila. Tontin länsireu-
nassa on lisäksi esitetty yhtä puuta suojeltavaksi. Näillä määräyksillä 
pyritään varmistamaan tontin vehreys ja Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Muusanpolku 
1-3:ssa sijaitsevan tontin rakentaminen esillä olevan asemakaavan 
muutosluonnoksen mukaisesti tulisi mahdollistamaan ympäröivää ra-
kennuskantaa korkeampien, mutta muutoin mittakaavaltaan melko hy-
vin Talinrannan rakennuksiin sopeutuvien asuinkerrostalojen rakenta-
misen. Materiaaleiltaan ja ilmeeltään uudisrakennukset olisi mahdollista 
toteuttaa joko sopeuttaen tai selkeästi uutena kerrostumana. Talinran-
nan vehreää ominaisluonnetta on kunnioitettu jättämällä tontista laaja 
alue rakentamiselta vapaaksi vyöhykkeeksi ja erilaisin istutusmääräyk-
sin sekä sijoittamalla asukaspysäköintipaikat pihakannen alle. Kaupun-
ginmuseo katsoo, että sen asettama tavoite kunnioittaa ympäröivän 
alueen asemakaavallista periaatetta ja mittakaavaa on riittävällä tavalla 
otettu huomioon. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa 
Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutosluonnoksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.10.2016

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.5.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Munkkiniemen (30.ko) asemakaavan muutos, Muusanpolku 1-3 ja Talinrannan täy-
dennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Maakerrosten paksuus on 
pienimmillään rakennuspaikan luoteisosissa ja maakerrosten paksuus 
kasvaa voimakkaasti kohti itää. Vuoden 2005 kairauksissa on havaittu 
rakennusjätettä rakennuspaikan itäosissa. Läheisen merenlahden ai-
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heuttamaa tulvariskiä ei ole toistaiseksi mallinnettu, mutta läheisimmäs-
sä rannassa Otaniemessä arvioitu korkein vedenkorkeus on tasolla 
+3.9 vuoteen 2100 mennessä. Lisäksi Talinrannassa toteutetut esira-
kentamisratkaisut 1980-luvun lopulla perustuivat kevennyksen, eikä 
tuolloin ollut tiedossa tulevia korkeimpia merenpinnan tasoja. Talinran-
nassa tulee tarkastella alueellista riskiä kevennysratkaisujen sortumis-
riskistä nosteen vaikutuksesta.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.10.2016

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.10.2016

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1265-00/16. Määräaika on 
28.10.2016.

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan pihakannen 
alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoitetaan Muu-
santorin luoteiskulmaan.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 10.10.2016 § 37

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Päätös
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Tontin korkeuserojen ja pihakannen pysäköintitilojen vuoksi on kiinni-
tettävä erityistä huomiota pelastusteiden ja mahdollisten nostopaikko-
jen suunnitteluun ohjeen: "HPEL 36/16/RIHOS 1.7.2013 Pelastusteiden 
suunnittelu ja toteutus" mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
30145/2 suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusantorin luoteiskulmaan.
Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on mäki, 
jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 metriä 
sitä ympäröivien katujen yläpuolelle.

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi
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§ 290
Vartiokylän Liikkalankuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12472)

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartiohar-
ju) korttelin 45459 tonttien 4 ja 6 sekä korttelin 45460 tontin 10 ja ka-
tualueiden asemakaavan muutoksen 26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 
muutetun piirustuksen numero 12472 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 kartta, päivätty 26.9.2017, 
muutettu 6.2.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 selostus, päivätty 
26.9.2017, muutettu 6.2.2018, päivitetty Kylk:n 6.2.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.9.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY
Helen Sähköverkko Oy
ELY-keskus Esitysteksti

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee molemmin puolin Liikkalankujaa sijaitse-
via kolmea tonttia sekä Liikkalankujaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
2015 valmistuneen, Itäväylään rajoittuvan asuinkerrostalorivistön jatka-
misen nykyisille toimitila ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonteille
purkaen nykyisen rakennuskannan. Liikkalankujan toisella puolella ole-
van rakentamattoman asuintontin rakennusoikeutta nostetaan
rivitalorakentamisen mahdollistamiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 4 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 
noin 100.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesaut-
taa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on 
myös Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1993 ja 2007. Tontilla 
45459/4 (Liikkalankuja 6) on vuonna 1991 valmistunut 2-kerroksinen 
toimitilarakennus. Tontilla 45459/6 (Liikkalankuja 8/ Vehkalahdentie 38) 
on 1945 valmistunut 3-kerroksinen asuin- ja liike- ja varastorakennus. 
Tontti 45460/10 (Liikkalankuja 1) on entinen pientalotontti ja nykyisel-
lään rakentamaton ja pusikoitunut.

Kaavaratkaisun toteuttamisella saadaan uusia asuntoja hyvän palvelu-
tason alueelle. Itäväylän varteen syntyy arkkitehtonisesti yhtenäinen, 
Itäväylän melulta suojaava julkisivurivistö Karhulantien ja Vehkalahden-
tien väliin. Liikkalankuja 8:n / Vehkalahdentie 38:n vuonna 1945 valmis-
tuneen rakennuksen purkamisen myötä menetetään alueen rakennet-
tua kulttuuriympäristöä.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa ja katualueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty maanomistajien hakemusten 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.
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Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.10.–
13.11.2017. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat Liikkalankuja 8 / 
Vehkalahdentie 38 tontilla olevaan nykyiseen rakennukseen. Muistu-
tuksessa esitetään, että rakennuksen säilyttämistä tulisi vielä kaava-
työn yhteydessä tutkia.

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

HSY:n lausunnossa todetaan, että alueen yleiset vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu valmiiksi, eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

ELY-keskuksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota Itäväylän meluun ja 
ilmanlaatuun.

Helen Sähköverkko Oy ja pelastuslaitos ilmoittivat, ettei niillä ole huo-
mautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 kartta, päivätty 26.9.2017, 
muutettu 6.2.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 selostus, päivätty 
26.9.2017, muutettu 6.2.2018, päivitetty Kylk:n 6.2.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.9.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY
Helen Sähköverkko Oy
ELY-keskus Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 607

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartio-
harju) korttelin 45459 tonttien 4 ja 6 sekä korttelin 45460 tontin 10 ja 
katualueiden asemakaavan muutoksen 26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 
muutetun piirustuksen numero 12472 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 66

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Hankenumero 4386_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12472 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45459 tontteja 
4 ja 6 sekä korttelin 45460 tonttia 10 sekä katualueita.

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.

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.08.2017 § 9

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Hankenumero 4386_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12472 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12472
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 13/2017
Pohjakartta valmistunut: 27.06.2017
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.kyyrö(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 6.6.2017
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HEL 2016-014292 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjussa sijaitse-
van Liikkalankujan alueen asemakaavan muutosta. Kaupunginmuseo 
tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Liikkalankujan varrella sijaitseville, Itäväylän läheisyydessä oleville ton-
teille suunnitellaan asuinkerrostaloja viereisen kerrostalorivistön jat-
keeksi. Tonteilla Liikkalankuja 6 ja 8 sijaitsee tällä hetkellä rakennuksia, 
jotka asemakaavamuutoksen myötä purettaisiin uudisrakentamisen tiel-
tä. Rakentamattomalle tontille Liikkalankujan toisella puolella suunnitel-
laan rivitaloasuntoja. Osoitteessa Liikkalankuja 6 sijaitsee vuonna 1991 
rakennettu toimitilarakennus. Liikkalankujan ja Vehkalahden kulmassa 
osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsee vuonna 1945 
valmistunut asuin- ja liikerakennus. Liikkalankuja 1 on rakentamaton 
puistottunut tontti.

Kaavatilanne

Vuonna 2007 voimaan tulleessa asemakaavassa Liikkalankuja 6 tontti 
on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Vuonna 1993 vahvis-
tetussa asemakaavassa Liikkalankuja 8 tontti on merkitty asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja Liikkalankujan toinen puoli 
(Liikkalankuja 1) asuinrakennusten korttelialueeksi. Helsingin yleiskaa-
va 2002:ssa suunnittelualue on merkitty osin kerrostalovaltaiseksi asu-
misen ja toimitilojen alueeksi ja osin asuntovaltaiseksi alueeksi. Helsin-
gin uudessa vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa (2016) alue on 
merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja A4.

Liikkalankujan rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Asuinrakennus osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 edus-
taa alueellaan hyvin harvinaiseksi käynyttä 1940-luvun rakennetun kult-
tuuriympäristön kerrosta. Terastirapattu kolmikerroksinen ja aumakat-
toinen aikakaudelleen tyypillinen liike- ja asuinrakennus on hahmoltaan 
selkeä ja symmetrinen sekä todistusvoimainen esimerkki aikansa ra-
kennuskannan ominaispiirteistä ja ympäristöstään ennen sen kehitty-
mistä tiiviimmäksi. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketi-
loja Itäväylälle päin, kaksi ylintä kerrosta ovat asuinkäytössä. Liikkalan-
kujan puolelle suuntautuva matala autotallisiipi on ollut aiemmin käytös-
sä autohuoltamona. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä hah-
mossaan ja kertoo pitäjänaikaisesta historiasta ja pienipiirteisestä ra-
kennetusta ympäristöstä. Rakennus on vanhimpia alueellaan säilynei-
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tä. Liikkalankuja 6 tontin 1990-luvulta peräisin olevalla kaksikerroksisel-
la ja tiiliverhoillulla rakennuksella ei kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan ole suojeluarvoja.

Kaupunginmuseon kannanotto

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että osoit-
teessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsevalla rakennuksella 
on selkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennuksella on myös maise-
mallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, sillä kadunkulmaukseen sijoitettu-
na rakennuksena se näkyy moneen suuntaan. Rakennuksen purkami-
nen köyhdyttäisi ympäristöään ja aiheuttaisi menetyksen rakennetussa 
kulttuuriympäristössä, kun alueen vanhin kerrostuma poistuisi koko-
naan. Kaupunginmuseo esittää, että jatkosuunnittelussa pyritään etsi-
mään keinoja, joiden avulla mainittu rakennus voidaan säilyttää.

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi
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§ 291
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite selko- ja monikielisyydestä 
kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 35 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki viestii toiminnastaan ja merkittävimmistä 
päätöksistään selkokielellä. Lisäksi kaupungin pitää samoin viestiä vii-
dellä yleisimmällä vieraskielellä (ts. venäjäksi, viroksi, somaliksi, eng-
lanniksi ja arabiaksi) ja näiden lisäksi myös saameksi.

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

Taustatietoa

Kaupunki edistää toiminnassaan kaupunkilaisten ja henkilöstön tasa-
arvoa, yhdenvertaisuutta, sosiaalista koheesiota ja osallistavaa toimin-
tatapaa. Kaupunkia kehitetään yhdessä kaupunkiyhteisön kanssa. Jul-
kisena organisaationa kaupungin toiminta perustuu avoimuuteen ja lä-
pinäkyvyyteen. Helsinki edistää vuorovaikutusta kaupunkiyhteisön 
kanssa sekä auttaa myös heikommassa asemassa olevia osallistu-
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maan kaupungin kehittämiseen. Väestöryhmien välisen ja alueiden vä-
lisen eriytymisen vähentäminen on yksi kaupungin keskeisistä tavoit-
teista. Sosiaalisen yhtenäisyyden kehittäminen on hyvän ja kilpailuky-
kyisen kaupungin elinehto.

Kaupungin viestintää ohjaavat kuntalaki, julkisuuslaki, perustuslaki, kie-
lilaki sekä kaupungin hallintosääntö, viestinnän linjaukset ja viestinnän 
ohjeet. Viestintää ohjaavat lait ja ohjeet korostavat, että kaupungin 
viestinnässä käytetään selkeää, asiallista ja ymmärrettävää kieltä sekä 
otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet. 

Kielilain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Kaupunki 
viestii toiminnastaan ja päätöksistään pääsääntöisesti kotimaisilla kielil-
lä. Oikeudesta käyttää viranomaisissa muita kieliä kuin suomen, ruotsin 
ja saamen kieltä säädetään eri aloja koskevassa lainsäädännössä.

Kaupunginhallituksen hyväksymissä viestinnän ohjeissa (korj. Khs 
17.6.2013) sanotaan:

Kaupungin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä tulee ottaa tasapuoli-
sesti huomioon suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet. Yleisölle 
tarkoitetut tiedotteet ja esitteet on aina julkaistava molemmilla virallisilla 
kielillä. Myös muussa tiedottamisessa, esimerkiksi joukkoviestimille tar-
koitetuissa tiedotteissa, on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkie-
lisen väestön tiedonsaantitarpeista, vaikka velvollisuutta kääntää kaik-
kea tiedotusaineistoa sellaisenaan toiselle kotimaiselle kielelle ei ole-
kaan. 

Kielilaki ei pääsääntöisesti velvoita viranomaista tiedottamaan muilla 
kielillä. Kaupunki voi viranomaisena kuitenkin antaa parempaa kielellis-
tä palvelua kuin kielilaki edellyttää. Niin ikään hyvään hallintoon kuulu-
va asianmukaisen käsittelyn vaatimus voi edellyttää, että asian käsitte-
lyssä käytetään muutakin kieltä. 

Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä, jonka sisältöä, raken-
netta ja sanastoa muokataan helpommaksi ymmärtää. Selkokieli on 
avuksi henkilöille, joilla on vaikeuksia ymmärtää tavallista yleiskielistä 
tekstiä. Syynä saattaa olla esimerkiksi puutteellinen yleiskielen taito tai 
lukemisen vaikeudet. Selkokieltä voivat tarvita muun muassa dysfaati-
kot, kehitysvammaiset, lukiongelmaiset, maahanmuuttajat, vanhukset, 
vastikään lukemaan oppineet sekä suomen kieleen ja kulttuuriin tutus-
tuvat muunkieliset ihmiset. Selkokielen kohderyhmiin kuuluu noin 8 - 12 
prosenttia väestöstä. 

Selkokielessä yleiskieltä käännetään selkokieleksi, ja kääntämiseen 
tarvitaan selkokielen kääntäjiä. Selkokielistä tiedotusta ja selkokielen 
asemaa edistää Suomessa valtakunnallinen Selkokeskus.
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Selko- ja monikielisten palvelujen nykytilanne

Helsingin kaupungin muunkielisille asiakkaille tiedotetaan kaupungin 
viestinnän ohjeiden mukaan mahdollisuuksien mukaan heidän omalla 
äidinkielellään. Tätä varten kaupungilla on verkkosivuja useammalla 
muulla kielellä sekä muunkielisille tarkoitettuja neuvontapisteitä. Kau-
punki toimii myös yhteistyössä Helsingissä ilmestyvien muunkielisten 
joukkoviestimien kanssa kaupunkia ja sen palveluja koskevan tiedon-
saannin parantamiseksi.

Suomen- ja ruotsinkielisen väestön rinnalla merkittävä osa helsinkiläi-
sistä puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin kotimaisia kieliä. Heille on 
mahdollisuuksien mukaan kyettävä viestimään kaupungin toiminnasta 
ja päätöksenteosta heidän omalla äidinkielellään. Kaupungin asiakas-
tiedotteita käännetäänkin muun muassa viroksi, venäjäksi, somaliksi, 
arabiaksi ja englanniksi. Käytännössä tarve yksittäisiin käännöksiin tu-
lee eri toimialojen toimipisteistä, joissa arvioidaan tapauskohtaisesti tar-
vittavat käännökset. 

Kaupunki julkaisee verkkosivuillaan tietoa toiminnastaan ja palveluis-
taan useilla kielillä. Hel.fi:ssä on kotimaisilla kielillä julkaistujen sivusto-
jen lisäksi laaja englanninkielinen sivusto sekä suppeammat saksan-, 
ranskan- ja venäjänkieliset sivut. 

Maahanmuuttajille suunnatuilla sosiaalisen median sivuilla tarjotaan si-
sältöjä myös muilla kielillä, kuten venäjäksi. 

Päätösasiakirjojen kieliversioissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 
päätöstä, jonka mukaan valtuuston asiakirjat käännetään ruotsiksi, 
mutta kaupunginhallituksen ja lautakuntien ei. Lautakuntien ruotsinkie-
listen jaostojen asiakirjat ovat ruotsiksi. Viranhaltijapäätöksistä julkais-
taan ruotsiksi esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielisen 
palvelukokonaisuuden johtajan päätökset.

Helsinginseutu.fi-sivuilla tarjotaan sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Sivuilla on sisältöjä myös selkokielellä sekä suomen- ja ruot-
sinkielisellä viittomakielellä.

Infopankki.fi on 12-kielinen maahanmuuttajille suunnattu verkkopalvelu, 
joka tiedottaa suomalaisesta yhteiskunnasta, palveluista sekä maahan-
muuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Helsingillä on palvelussa 
omat sivut, jotka kertovat uusille helsinkiläisille keskeisistä Helsingin 
kaupungin ja muiden viranomaisten palveluista. Palvelussa on mukana 
18 muuta kuntaa sekä useita valtion organisaatioita. 

Tavoitteena on, että Infopankki.fi:n tekstit ovat ymmärrettäviä myös sil-
loin, kun suomi ei ole palvelun käyttäjän äidinkieli.  Palvelun suomen-
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kieliset sivut on kirjoitettu selkeällä yleiskielellä, jossa on paljon selko-
kielelle tunnusomaisia piirteitä. Vaikeita lauserakenteita on vältetty, ja 
pitkät virkkeet pyritään jakamaan useiksi eri virkkeiksi. Sanaston help-
pouteen kiinnitetään paljon huomiota, ja vaikeita termejä selitetään tar-
vittaessa. Ymmärtämistä tukevat myös lyhyet kappaleet, luettelot ja vä-
liotsikot. 

Infopankin muut kielet ovat ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, espan-
ja, turkki, somali, kiina, persia ja arabia. Kaikki kieliversiot ovat identti-
siä: palvelun tavoite on kertoa tasapuolisesti suomalaisesta yhteiskun-
nasta. Kääntäjiä on ohjeistettu käyttämään selkeää kieltä, ja käännös-
ten selkeyttä on käytetty myös laadun arviointikriteerinä käännöshan-
kinnoissa. Toimitustyössä seurataan kiinteästi selkokielen aseman 
edistämistä. 

Sisältöjen laajuuden vuoksi Infopankki.fi:ssä keskitytään yhteiskunnan 
pysyviä palvelurakenteita koskevaan tiedottamiseen. Infopankki opas-
taa 12 kielellä miten haetaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, mutta ei 
kerro toimialojen päätöksistä. 

Helsingin yleisneuvonta Virka-info neuvoo kaupungin palveluihin ja 
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa usealla kielellä, muun muassa 
englanniksi, arabiaksi, ranskaksi, venäjäksi, somaliksi, dariksi ja farsik-
si. 

Neuvonnassa selkokielisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota Maa-
hanmuuttajien Helsinki -sivustolla olevassa maahanmuuttoneuvonnan 
esittelyssä. Maahanmuuttajille suunnattujen sivujen rakentamisessa 
kiinnitettiin erityisen paljon huomiota selkeään kieleen, koska suurim-
malle osalle maahanmuuttoneuvonnan asiakkaista suomi tai englanti ei 
ole äidinkieli.

Englannin kielellä voi saada kaikki palvelut myös Helsingin kaupungin 
koordinoimassa International House Helsinki (IHH)-palvelupisteessä, 
jossa pääkaupunkiseudulle tulevien maahanmuuttajien alkuvaiheen 
palveluita on kerätty saman katon alle. IHH-konseptin jatkokehittämistä 
valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungin yrityspalveluissa (NewCo Helsinki) perustettaville kasvuyri-
tykselle palvelua tarjotaan englanniksi ja usealla muulla kielellä.

Kaupungin toimialojen viestinnän tavoitteena on viestiä toiminnastaan 
ja päätöksenteosta selkeällä kielellä. Toimialojen lautakunnilta pyydet-
tiin lausunnot valtuutettu Mari Holopaisen aloitteeseen englannin kielen 
ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi (khs 
30.5.2018, HEL 2017-012445 T 00 00 03).
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Tuolloin lautakuntien lausunnoissa todettiin, että englanninkielisten pal-
veluiden nykytaso on kattava. Kaikkien toimialojen peruspalveluissa 
käytetään englantia laajasti, ja asioimistulkkia käytetään tarvittaessa. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla korostetaan asiakkaan mahdollisuutta 
käyttää palveluita eri kielillä. Tämä madaltaa kynnystä hakeutua palve-
luiden piiriin ja vahvistaa asiakkaan mahdollisuuksia omasta terveydes-
tä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingin monikulttuurisuus nä-
kyy selvästi. Siellä palveluiden piirissä olevista oppijoista joka viides 
puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Toi-
mialalla pidetäänkin tärkeänä, että palvelua on jatkossakin saatavilla 
englanniksi ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla vierailla kielillä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala totesi lausunnossaan, että koko heidän 
toimialallaan englanti on jo varsin luonteva palvelu-, viestintä- ja työkie-
li. Esimerkiksi nuorisopalveluissa kohdataan myös tilanteita, joissa 
asiakas ei puhu suomea eikä englantia. Vaikka nuorisopalveluidenhen-
kilökunta pystyy pääosin kommunikoimaan englanniksi, myös selkeän 
suomen kielen ja muiden yleisimpien maahanmuuttajakielten osaami-
nen on tärkeää.

Kaupunkiympäristön lausunnossa korostettiin osallisuuden vahvista-
mista ja kielellisten esteiden vähentämistä, jotta kaikilla kaupunkilaisilla 
olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua myös kaupunkiympäris-
tön kehitykseen liittyvään keskusteluun.

Toimialojen verkkosivut tarjoavat sisältöä ja uutisia suomen ja ruotsin li-
säksi englanniksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala uudistaa verkkosi-
vunsa kuluvan vuoden aikana entistä siten, että tiedon löydettävyyden 
lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota selkokielisyyteen. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen Helmet.fi-sivustolla kirjasto-
palveluista kerrotaan suomen, ruotsin ja englannin kielen lisäksi myös 
venäjäksi. Osalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestijöistä on Sel-
kokeskuksen koulutuksessa saadut valmiudet tuottaa selkokieltä. Esi-
merkiksi kaupunginkirjaston käyttösäännöt on tuotettu myös selkokie-
lellä. Toimialan toimintaa esittelevässä esitemateriaalissa otetaan huo-
mioon eri kieliset kohderyhmät. Kaupunginkirjasto on tuottanut kirjaston 
palvelujen esitteen 13:lla kielellä muun muassa maahanmuuttajia sil-
mällä pitäen. 

Helsingin kaupunki uudistaa sähköiset verkkopalvelunsa saavutetta-
vuusdirektiivin mukaisiksi 23.9.2020 mennessä. Tämä koskee hel.fi-
pääsivustoa ja siihen kuuluvia verkkopalveluita sekä kaikkia kaupungin 
sähköisiä osallistumispalveluita kuten palautejärjestelmää, Helsinki-ka-
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navaa, osallistu.hel.fi-sivustoa, Kerrokantasi-palvelua sekä uusia digi-
taalisia palveluita. Kaupungin palvelukartta on jo saanut saavutettavuus 
huomioitu -leiman.

Saavutettavuus kuuluu olennaisena osana suunnittele kaikille -periaat-
teeseen, millä pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset 
mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai nä-
kökyvystä, motorisista edellytyksistä tai toimintarajoitteista.

Vaikka kaupungilla ei ole velvollisuutta laatia kaikkia kaupungin tiedot-
teita jokaisella kuntalaisen äidinkielellä, kaupunki pyrkii viestinnässään 
ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan suomen- tai ruotsinkie-
listen lisäksi myös muunkieliset asukasryhmät, ja viestintää tuotetaan 
siten tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös muille kielille. 

Kustannusvaikutukset

Kustannusvaikutuksiin kiinnitetään lausunnoissa erityistä huomiota. 
Kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta kertominen selkokielellä ja 
useammalla vieraalla kielellä moninkertaistaisi kaupungin käännöskus-
tannukset. Hallintoprosessissa syntyvät asiakirjat pitäisi kääntää useille 
kielille, mikä vaatisi merkittäviä uusia resursseja. Kustannuksia tulisi li-
säksi lukuisten erilaisten lomakkeiden käännöksistä ja tietojärjestel-
mien, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien, muutostöistä.

Jos koko päätöksentekoon liittyvä hallintoprosessi muutoksenhakui-
neen halutaan toteuttaa kotimaisten kielten lisäksi myös selkokielellä ja 
useammilla vierailla kielillä, se edellyttäisi muutoksia myös kaupungin 
ulkopuolisten toimijoiden, kuten valtion valvontaviranomaisten toimin-
taan. Henkilöstön lisäkoulutus tulisi myös aiheuttamaan kustannuksia. 
Henkilöstölle tarjotaan kielikoulutusta, mutta esimerkiksi hallintopäätös-
ten tekemiseen sekä asiakas- ja potilastyön hoitamiseen ja dokumen-
tointiin useilla kielillä tarvittaisiin nykyistä laajempaa koulutusta. Asia-
kaspalvelutehtävissä työskentelevillä myös ruotsin kielen taito kaipaa 
usein tukea.

Kaupunki kouluttaa ja edistää henkilöstön osaamista myös kielitaitoon 
liittyvissä kysymyksissä. Jos palvelutoiminnassa on katsottu jonkun 
muun kuin kotimaisten kielten osaaminen tärkeäksi, voidaan kielitaitoa 
edellyttää rekrytointitilanteessa tai vaihtoehtoisesti kouluttaa omaa hen-
kilöstöä tehtävään. Tällaisissa tehtävissä henkilöstölle voidaan maksaa 
myös erillistä korvausta kielitaitoon liittyvästä osaamisesta.

Kustannukset selkokielen ja useampien vieraiden kielten käyttöönotos-
ta kaupungin toiminnan ja päätöksenteon viestinnässä olisivat suuret, 
ja nämä kustannukset tulisi ensin kartoittaa niin kaupunginkansliassa 
kuin toimialoilla. Selvityksestä pitäisi ilmetä muun muassa, millaisia toi-
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menpiteitä se edellyttäisi, millaisia lisäresursseja vaatisi, millaisia kus-
tannuksia käännettävien palveluiden materiaalit, lomakkeet ja tietojär-
jestelmämuutokset aiheuttaisivat ja millaisia kehitystarpeita henkilöstön 
kielitaidon osaamisessa on. Selvityksessä olisi hyvä kuulla myös kau-
punkilaisia selkokielisen ja monikielisten palveluiden järjestämisessä ja 
kartoittaa millaisia vaikutuksia asialla olisi valtion valvontaviranomais-
ten toimintaan muutoksenhakuprosesseihin liittyen. Edellä lueteltujen 
seikkojen valossa tällaisen selvityksen käynnistämistä ei kuitenkaan ole 
ainakaan tällä hetkellä pidettävä tarpeellisena.

Kaupunginhallituksen ohjeistus

Selko- ja monikielisyyden vahvistaminen tukee kaupungin yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvotyötä ja edistää siten kaupungin strategisia tavoitteita 
rakentaa yhdessä maailman toimivinta kaupunkia.

Mahdollisuus selkokielen ja useiden kielien käyttöön lisää kaupungin 
houkuttelevuutta ja helpottaa muunkielisten asettumista ja asioimista 
kaupungin kanssa. 

Kaupunginhallitus kehottaa toimialoja ottamaan toiminnan ja päätök-
senteon selko- ja monikielisyyttä koskevat tarpeet huomioon ja huoleh-
timaan näiden palveluiden toteutumisesta osana normaalia vuosittaista 
talouden ja toiminnan suunnittelua. Koska palveluilla on eri lähtökohdat 
selko- ja monikielisten palvelujen vaatimusten suhteen, tulee näiden li-
sääminen toteuttaa palvelukohtaisesti. 

Kaupunginhallitus kannustaa toimialoja löytämään kunkin toimialan 
omalle toiminnalle luontevia tapoja palvella kaupunkilaisia selko- ja mo-
nikielisesti ja pitää tärkeänä, että kehitystyötä tehdään palveluiden si-
sällä, jolloin toimialat voivat itse kehittää toimintaansa parhaiten sovel-
tuvat käytännöt. Tämä pitää toteuttaa niin, että kunkin palvelun asiak-
kaiden tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Kaupunginhallitus toteaa, että mahdolliset puutteet selko- ja monikieli-
sissä palveluissa pitää korjata, jos ne liittyvät sellaisiin tehtäviin, joissa 
näillä palveluilla on erityistä merkitystä. Palveluiden kohdalla toimialo-
jen pitää käynnistää tarvittavat toimenpiteet ja lisätä valmiuksia niiden 
antamiseen.

Päätösehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginkanslian 
osallisuus ja neuvonta -yksikkö ja viestintäyksikkö. Siihen on käytetty 
myös näkemyksiä lausunnosta HEL 2017-012445 T 00 00 03, joka an-
nettiin valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloitteeseen englannin kie-
len ottamisesta Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 581

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi
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§ 292
Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden 
työttömien aseman parantamisesta

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki tekee selvityksen aktiivimallin vaikutusten laa-
juudesta sukupuoli-, ikä-, kieli- ja kansallisuuserot huomioiden helsinki-
läisten työttömien tilanteisiin. Aloitteessa esitetään myös kartoitettavak-
si, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai heidän 
ohjaamisensa sopivien työllistymistä edistävien toimenpiteiden piiriin. 
Lisäksi aloitteessa esitetään, että yhdessä työvoimaviranomaisen kans-
sa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle helsinkiläi-
selle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallis-
tua aktiivimallin vaatimusten mukaisiin työllistymistä edistäviin palvelui-
hin.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- 
ja elinkeinoministeriöltä ja Uudenmaan ELY-keskukselta. 

Työttömyysturvan aktiivimalli ja työllistymistä edistävät palvelut

Työttömän työnhakijan työttömyysetuutta on leikattu 2.4.2018 alkaen 
4,65 prosenttia, mikäli hän ei ole osoittanut täyttäneensä työttömyystur-
valain mukaista aktiivisuusvelvollisuutta. Aktiivisuuden on voinut osoit-
taa noin kolmen kuukauden tarkastelujaksoittain (65 etuuden maksu-
päivää) osoittamalla seuraavat toimenpiteet etuuden maksajalle: 

1) työehtosopimuksen mukaista työssäoloa 18 tuntia tai 

2) yritystoiminnassa ansaittu yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän 
työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai 

3) on ollut viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai 

4) on ollut muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymise-
dellytyksiä parantavassa toiminnassa, joka on verrattavissa kohdan 3 
palveluihin tai 

5) on ollut viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen to-
teutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle 
maksetaan työttömyysetuutta. 

Kaupungilla ei nykytilassa ole mahdollisuutta järjestää kohtien 3-5 mu-
kaisia laissa työvoimaviranomaisen järjestämisvastuulle kuuluvia työl-
listymistä edistäviä palveluja. Kaupunki ei ole työvoimaviranomainen, 
vaan tarjoaa esimerkiksi työkokeilu- ja palkkatukijaksoja työnantajan 
ominaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, 
ettei kunnan tuottamia tai järjestämiä työllisyyttä edistäviä palveluja voi-
da katsoa aktiivimallin mukaisiksi toimenpiteiksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan aktiivimallin laa-
jentamista niin, että osa mm. kuntien järjestämistä työllistymistä tuke-
vista toimista huomioitaisiin jatkossa aktiivimallin mukaisina toimenpi-
teinä. Ehdotuksen mukaan aktiivisuutta kerryttäisi niin kunnan omana 
toimintana tuottama kuin toiselta toimijaltakin hankkima työllistymistä 
tukeva toiminta. Ehdotuksen toteutuessa muun muassa kurssit, työ-
haastatteluvalmennukset, CV-koulutukset ja pidempikestoiset uraval-
mennukset luettaisiin aktiivisuutta osoittaviksi toimenpiteiksi. Lakiehdo-
tuksen toteutuessa kuntien, työnantajien ja eräiden järjestöjen työllisty-
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mistä tukevat toimet olisivat jatkossa helsinkiläisen työttömän käytettä-
vissä aktiivimallin aktiivisuuden kerryttämiseksi.

Työllistymistä edistäviä palveluita koskien Uudenmaan ELY-keskus ko-
rostaa, ettei aktiivimalli ole muuttanut julkisen työvoima- ja yrityspalve-
lulain mukaisten palveluiden valinta- ja myöntämiskriteereitä, eikä aktii-
vimallin ehtojen toteuttaminen ole muutoinkaan yksinään peruste pääs-
tä kyseisiin palveluihin. Kyseisiin palveluihin liittyy monia työttömän 
henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä edellytyksiä, jotka voivat olla 
yleiseen palvelutarpeeseen, työttömyyden kestoon, koulutustarpee-
seen tai alalle soveltuvuuteen liittyviä harkinnanvaraisia tai ehdottomia 
edellytyksiä. 

Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut

Kaupunki tarjoaa vuosittain työllisyydenhoidon toimenpiteinä tuhansia 
palkkatuki-, oppisopimuskoulutus- ja työkokeilumahdollisuuksia, tukee 
kaupunkistrategian painopisteiden mukaisia työllisyyshankkeita ja nuor-
ten kesätyömahdollisuuksia sekä osallistuu uudenlaisiin työllistymistä 
edistäviin ostopalvelukokeiluihin. Lisäksi kaupunki tukee asiakkaidensa 
työllistymistä yksityiselle sektorille etsimällä yrityskoordinaattoritoimin-
nalla uusia työllistymismahdollisuuksia sekä myöntämällä rahallisena 
tukena Helsinki-lisää. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työttö-
mät huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaupungin hankintojen tar-
jouskilpailujen työllistämisehdoissa. Lakisääteisiä palveluita ovat työllis-
tymistä edistävä monialainen yhteispalvelu sekä sosiaali- ja terveystoi-
mialan järjestämä kuntouttava työtoiminta. Kaupungilla on myös monia 
eri kohderyhmille suunnattuja vakiintuneita työttömyyden vähentämi-
seen tähtääviä rakenteita: mm. nuorille, maahanmuuttajille ja vajaatyö-
kykyisille.

Kaupungin työllisyyspalvelut organisoidaan lakisääteistä yhdenvertai-
suusperiaatetta noudattaen ja ne suunnataan korostetusti heikossa työ-
markkina-asemassa oleville asiakasryhmille. Aloitteessa esitettyä työn-
hakija-asiakkaiden sukupuoli-, ikä-, kieli- ja kansallisuuserot huomioi-
vaa selvitystä aktiivimallin vaikutuksista ei voitu toteuttaa, koska kun-
nalla ei ole tietosuojalain nojalla pääsyä aktiivimallin leikkausten piiriin 
joutuneiden asiakkaiden henkilötietoihin. Pääsy tietoihin on työttömyy-
setuuden maksajalla (Kela tai työttömyyskassa) tai työttömyysturvala-
kia toimeenpanevalla TE-toimistolla.

ELY-keskuksen huhtikuussa toteuttaman selvityksen perusteella 78 
prosenttia 156 helsinkiläisestä oli sitä mieltä, ettei aktiivimallilla ole ollut 
vaikutusta omaan halukkuuteen hakeutua aktiivimallin mukaisiin palve-
luihin. Rahoituksen osalta ELY-keskus arvioi työllistymistä edistäviin 
palveluihin olevan käytettävissä riittävät resurssit vuodelle 2018 ja to-
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dennäköisesti myös vuodelle 2019. Heikoimmassa työmarkkina-ase-
massa olevien kuntalaisten toimeentulo on lisäksi turvattu taustastaan 
riippumatta, koska työttömyysetuudesta aktiivimallin perusteella leikattu 
osuus on pääsääntöisesti mahdollista hakea Kelan myöntämänä toi-
meentulotukena takaisin, mikäli henkilöllä ei ole riittävästi muita tuloja. 

Kaupungin työllisyyspalvelut työnantajana

Kaupunki tarjoaa työnantajan ominaisuudessa palkkatuki- ja työkokeilu-
jaksoja sekä lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Työkokeilun ja 
kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmät ovat lainsäädännössä tiukasti 
räätälöityjä, eikä palveluihin voida ohjata kohderyhmien ulkopuolisia 
asiakkaita. Kaupungin tarjoamat palkkatukijaksot järjestetään työssä-
oloehdon täyttävässä 8 kuukauden minimipituudessa, jolloin työllistetyt 
ovat työttömyyden mahdollisesti jatkuessa oikeutettuja ansiosidonnai-
seen työttömyyspäivärahaan. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa lausun-
nossaan, ettei palkkatuen myöntäminen esimerkiksi aktiivimallin ehdot 
täyttävän minimipituuden mukaisiin lyhyisiin työsuhteisiin ole yleensä 
tarkoituksenmukaista. Myös ELY-keskuksen mukaan palkkatuetun työn 
keston tulisi olla sidoksissa työn osaamista kehittävään potentiaaliin, ei-
kä aktiivimallin vähimmäiskeston mukainen vaatimus riittäisi kehittä-
mään työllistettävän ammatillista osaamista. 

Työllisyysmahdollisuuksien järjestämistä ilman palkkatukea koskien 
voidaan todeta, että kaupungin palveluksessa työskentelee tällä hetkel-
lä n. 38 000 työntekijää ja Helsingissä oli kesäkuussa 2018 yhteensä 
35 434 työtöntä työnhakijaa. Yhden henkilön palkkaaminen osa-aikai-
seen, aktiivimallin minimivaatimusten mukaiseen, työsuhteeseen ilman 
palkkatukea aiheuttaisi kustannuksia noin 1 000 euroa vuodessa. Vas-
taavan mahdollisuuden tarjoaminen kaikille Helsingin työttömille edel-
lyttäisi lisämäärärahoja noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Aktiivimallin 
leikkausten piiriin on joutunut vuoden 2018 aikana noin 50 prosenttia 
kaikista työttömistä, jolloin työmahdollisuuden tarjoaminen tälle ryhmäl-
le vaatisi lisämäärärahoja noin 17,5 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä 
muita työllistämisestä aiheutuvia perehdytys-, organisointi-, tila- ja työ-
välinekustannuksia, eikä huomioisi kunnalle mahdollisesti syntyviä työ-
markkinatuen kuntarahoitusosuuden säästöjä.

Lopuksi

Helsinkiläisille työttömille on ELY-keskuksen mukaan kysyntään näh-
den riittävästi tarjolla aktiivimallin mukaisia palveluita. Palveluiden tar-
jonta paranee entisestään, mikäli lakiehdotus aktiivimallin mukaisten 
palveluiden piirin laajentamisesta toteutuu. Aktiivimallin mukaisten työl-
lisyysmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille Helsingin työttömille ei ole 
kaupungin talousarvion puitteissa mahdollista, valtio ei tulisi myöntä-
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mään aktiivimallin vähimmäiskeston mukaisiin työsuhteisiin palkkatu-
kea, eivätkä lyhyet työmahdollisuudet edistäisi riittävällä tavalla asiak-
kaiden tilanteiden pitkäkestoista ratkaisemista. 

Työ- ja elinkeinotoimiston työllisyyden edistämisen resurssi on kasva-
nut määräaikaishaastatteluista ja aktiivimallista johtuen viimeisten vuo-
sien aikana, jolloin helsinkiläisten työnhakija-asiakkaiden voidaan olet-
taa ohjautuvan aiempaa tehokkaammin kohti avoimia työmarkkinoita ja 
tarkoituksenmukaisia aktiivimallissakin tarkoitettuja palveluita. Kaupun-
gin työllisyyspalveluiden nuorten neuvonta- ja ohjauspalvelut, työllisty-
mistä edistävä yhteispalvelu (Helsingin TYP) ja työllistymistä tukevat 
koulutuspalvelut ovat TE-toimiston rinnalla osaltaan merkittäviä toimijoi-
ta tätä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä toteutettaessa. Kaupungin työl-
lisyyspalvelut seuraa jatkossakin aktiivisesti työttömyysturvan aktiivi-
mallissa tapahtuvia muutoksia, näiden vaikutuksia kuntalaisten työttö-
mien hyvinvointiin sekä tarkastelee tarvittaessa palveluidensa riittävyyt-
tä ja kehittämistarpeita. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 246

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 582

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi
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§ 293
Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puut-
tumisesta

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 21 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin tulee puuttua kouluilla ja niiden välittömäs-
sä läheisyydessä pidettäviin rasistisin mielenosoituksiin. Aloitteen teki-
jät ehdottavat, että Helsingin kaupunki selvittää, miten tällaiset rasisti-
set mielenilmaukset voitaisiin estää tulevaisuudessa.

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

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilai-
tos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuuteen liittyvissä asiois-
sa. Koulujen läheisyydessä pidettäviä mielenosoituksia ja niihin puuttu-
mista on käsitelty kaupungin ja poliisilaitoksen johdon välisissä tapaa-
misissa.
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Yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). Yleisel-
lä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisva-
pauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimen-
omaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Yleisenä 
kokouksena ei kuitenkaan pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tar-
koitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista 
varten. Lain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä 
torilla, aukiolla, katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoituk-
seen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lu-
paa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä ko-
koustarkoitukseen, jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa 
kohtuutonta haittaa omistajalle, haltijalle tai ympäristölle.

Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on järjestettävä rauhanomai-
sesti sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja hei-
dän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on 
huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa 
ympäristölle.

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä. Polii-
sin tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja täyttävät kokoon-
tumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpi-
teisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouk-
sessa ja yleisötilaisuudessa.

Helsingin poliisilaitos toteaa lausunnossaan, että poliisi siirtää koulujen 
lähelle ilmoitetut mielenosoitukset sellaiselle etäisyydelle, etteivät ne ai-
heuta koulutyön häiriintymistä tai turvattomuuden tunnetta. Lisäksi en-
nalta ilmoitettujen mielenosoitusten järjestäjien kanssa poliisin tavoit-
teena on sopia mielenosoituspaikka muualle kuin oppilaitosten lähei-
syyteen. Poliisilaitos toteaa lisäksi, että mikäli oppilaitoksiin kohdistuu 
ilmoittamaton monikulttuurisuutta vastustava mielenosoitus, poliisi so-
veltaa lähtökohtaisesti edellä mainittua periaatetta mielenosoituspaik-
kaa koskien.

Poliisi soveltaa tarvittaessa kokoontumislain 21 pykälää, jonka mukaan 
yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettävä ko-
kous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamisesta aiheu-
tuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäris-
tölle. Edellä mainitun lisäksi päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se päättymään, mikäli muut toi-
menpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi sekä silloin, kun yleistä ko-
kousta järjestettäessä muutoin toimitaan olennaisesti lainvastaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 247

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 583

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393
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matti.koskinen(a)hel.fi
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§ 294
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisil-
meestä ja palveluista

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Sibeliuspuiston yleisilmettä parannettaisiin ja WC-
palveluja lisättäisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 5.2.2018 § 68 ja palautti asian uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että kaupunkiympäristön toimiala koh-
dentaa uudelleen puhtaanapitoon ja saniteettitiloihin varattuja määrära-
hoja, jotta Sibeliuspuiston matkailijapalveluja kyetään kohentamaan 
huomattavasti nopeammalla aikataululla.

Kaupunginhallituksen esityslistalla asiasta todettiin tuolloin seuraavaa:

” Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Sibelius-
puiston peruskorjaustarve on todettu Kampinmalmin ja Töölön alue-
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suunnitelmassa vuosille 2017-2026. Kunnostukselle on kaupungin ta-
lousarvion 2017 liitteenä olevassa investointiohjelmassa 2017-2021 va-
rattu 500 000 euroa vuodelle 2019. Kunnostus käsittää mm. reitistön 
selkeyttämistä ja huonokuntoisimpien osien kuten Sibelius-monumentin 
ympäristön ja rakenteiden sekä puiston kasviston kunnostusta. Lisäksi 
varaudutaan pienimuotoiseen esiintymislavaan. 

Sibeliuspuistossa on yksi city-WC. Käymäläverkostoa toteutetaan hy-
väksytyn yleissuunnitelman mukaan. Kaupunkiympäristön toimialan 
käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat vuosittain vain yhden 
uuden kohteen toteuttamisen. Usea yleisten alueiden kohde, mm. Alp-
pipuisto ja Dallapénpuisto on ilman WC:tä vielä. Uuden WC:n pystytys 
maksaa noin 50 000 – 100 000 euroa. Uuden WC:n toteuttaminen Si-
beliuspuistoon on nykyrahoituksella mahdollista vasta 2020-luvun lo-
pulla.”

Kaupunkiympäristölautakunnalta on saatu asiasta uusi lausunto 
24.4.2018. 

Kaupunginhallitus toteaa, että jo yllä olevassa vastauksessa mainittu-
jen reitistön ym. kunnostustoimien lisäksi kaupunkiympäristön toimiala 
edistää Sibeliuksen puiston uuden käymälän suunnittelua ja rakenta-
mista. Käymälän sijaintipaikka tulee olemaan Mechelininkadun ja Raja-
saarentien kulmauksessa. Sibeliuksen puiston WC:n suunnitelma val-
mistuu syyskuun loppuun mennessä. WC:n rakentaminen ajoittuu lop-
puvuoteen 2018 ja kevääseen 2019. Myös kahvilan sijoittamismahdolli-
suuksia jompaankumpaan alueella sijaitsevista huviloista tutkitaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 248

HEL 2017-010604 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 533

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 217

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen 
puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kii-
reellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Alue-
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suunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää 
tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaa-
van Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen 
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibe-
liuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolis-
taminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. 
Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käy-
mälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan et-
sintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa aina-
kin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdolli-
suuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuisto-
myymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on 
vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvila-
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus 
mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maanta-
sokerrokseen.

Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan 
kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Käsittely

24.04.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kohtaan kuusi lisäys: Tutkitaan mahdollisuutta saada 
alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista van-
hoista huviloista.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.
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28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 295
Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon 
säilyttämiseksi asukaskäytössä

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Tuula Haataisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa 
huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja 
alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys. (Seija 
Muurinen)

  
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyö-

mahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin 
ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen 
asukasyhdistyksen kanssa. (Tuula Haatainen)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta:

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa 
huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja 
alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys.

Valtuutettu Tuula Haatainen ehdotti valtuutettu Pilvi Torstin kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyö-
mahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin 
ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen 
asukasyhdistyksen kanssa.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

5 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huo-
mioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identi-
teetille tärkeiden rakennusten merkitys.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aal-
to, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria 
Landén, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli 
Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka Tai-
pale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 3
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Matias Turkkila
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Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman 
toivomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Tuula Haataisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteis-
työmahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin am-
mattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen asukasyh-
distyksen kanssa.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Abdirahim Mohamed, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Satu Silvo, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 11
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Hannu 
Oskala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Lilja Tam-
minen, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Anni Sinnemäki
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuula Haataisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuula Haatainen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ei myisi Laajasalossa sijaitsevaa ny-
kyisin asukaskäytössä olevaa Ylistaloa vaan, että talo peruskorjataan 
ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana asukaskäytössä.

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 5.6.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilais-
ten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukemista on pidettävä tärkeänä. 
Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kau-
pungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukai-
sesti.

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta. Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 379 käsi-
tellyt omistuksessaan olevien pienrakennusten myyntiä vuodelle 2018, 
johon Ylistalo on sisältynyt. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää lausunnossaan kulttuuri- ja 
asukastilarahaston perustamista tarkoituksenmukaisena. Rahaston tar-
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koituksena olisi Helsinkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilojen ra-
hoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näille hankkeille. Lauta-
kunta toteaa myös, että alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen 
saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten har-
rastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovut-
tua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistymisen myötä on tilojen moni-
käyttöisyys tavoiteltavaa. Edellä mainitun lainamallin lisäksi olisi syytä 
tutkia erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten 
asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 249

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 584

HEL 2018-001296 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa val-
mistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä 
mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura 
ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungil-
ta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkai-
den yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa Ylis-
talon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta on 
palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenval-
misteluun. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyt-
töön kaupunkistrategian mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. 
Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan 
kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon 
myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mu-
kaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien 
kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdolli-
suus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkies-
sa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla 
vastaavan asukkaiden yhteisen tilan. 

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntä-
mällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja ker-
hotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhin-
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taisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakun-
tien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harras-
tusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen moni-
käyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia 
vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastus-
tilojen saavutettavuus. 

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään: 
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. 
Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaami-
seksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat 
käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lai-
namallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taa-
ta monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 296
Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittäisi kimppakyytisovellusten tarjoamista kau-
pungin työntekijöiden ja helsinkiläisten käyttöön.

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 erilaisia 
matkojen yhdistelyyn ja kyytien jakamiseen liittyviä sovelluksia on 
markkinoilla tarjolla niin asiointikäyttöön kuin kaupunkilaisten liikkumi-
seenkin. 

HSL on osaltaan selvittänyt MAL-suunnitelman valmisteluun liittyen 
kimppakyytipalvelujen potentiaalia ja vaikutuksia liikennejärjestelmään. 
HSL on myös käynnistänyt HSL IdeaLab Contest for New Mobility Ser-
vices -kilpailun, jossa etsitään toimivia ratkaisuja kestävän liikkumisen 
palvelujen ja niitä tulevien palvelujen alueilla. Kilpailussa on mahdollista 
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ehdottaa myös kimppakyytiä koskevia ehdotuksia. HSL valitsee kilpai-
luehdotuksista muutaman pilotoitavan palvelun.

Myös Helsingin kaupunki seuraa alan kehitystä, mutta kaupunkistrate-
gian mukaisesti painopiste on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ke-
hittämisessä. Tässä vaiheessa ei ole perusteltua ottaa käyttöön talou-
dellista tukea kimppakyytisovellusten käyttöön kaupungin työntekijöille 
tai helsinkiläisille.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 250

HEL 2018-001304 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

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 535

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 49

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Terhi Peltokorven ym. aloitet-
ta kimppakyytisovelluksen käyttöönotosta kaupungin työntekijöiden tai 
kaikkien helsinkiläisten käyttöön täydentämään joukkoliikennetarjontaa.

Kimppakyytiratkaisut tukevat sekä Helsingin kaupungin että HKL:n ta-
voitteita ympäristöystävällisten ja kestävien liikkumismuotojen edistämi-
sestä ja tarjoavat joustavan tavan monipuolistaa ja täydentää joukkolii-
kenteen palvelutarjontaa. Vuosina 2013-2015 HSL tarjosi kimppakyyti-
ratkaisua Kutsuplus-minibussiliikenteenä, mutta luopui palvelun tuotta-
misesta tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. HKL:n henkilökunnan käy-
tössä tämä kimppakyytiratkaisu oli, ja sitä hyödynnettiin aloitteessa ku-
vatulla tavalla asiointimatkojen hoitamiseen silloin, kun joukkoliikenne-
tarjonta käytetyllä matkalla ei vastannut tarpeeseen.

HKL suhtautuu jatkossakin kimppakyytisovellusten käyttöön oman ja 
kaupungin henkilökunnan asiointimatkoihin myönteisesti. Ensisijaisesti 
HKL:n henkilökunta käyttää asiointimatkoihin joukkoliikennettä tai kau-
punkipyöriä, joiden käyttämiseen HKL tarjoaa henkilökuntaedun. Tois-
sijaisesti voidaan käyttää kimppakyytipalvelua erityisesti taksimatkojen 
korvaamiseen. Sovelluksia ko. tarpeeseen on jo nyt markkinoilla run-
saasti ja HKL:n työntekijät voivat soveltaa niitä halutessaan omiin mat-
katarkoituksiinsa.

Kutsuplus-palvelua vastaavaa julkisesti kehitettyä palvelua ei toistai-
seksi ole ollut käyttöönotettavissa, ja HKL seuraakin alan kehittymistä 
ja myös yksityisten yritysten palvelutarjontaa mielenkiinnolla. Kuten 
aloitteessakin mainitaan, älysovellukset yleistyvät huomattavan no-
peasti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 166 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/21
10.10.2018

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

HKL:n tai muiden kaupungin virastojen ja liikelaitosten ottaessa käyt-
töön kimppakyytisovelluksen työntekijöiden asiointimatkoja varten saa-
daan arvokasta kokemusta harkittaessa kimppakyytisovelluksen tarjoa-
mista kaikkien pääkaupunkiseudun kuntalaisten käyttöön. Tämä harkin-
ta tulee kaupungin tehdä kuitenkin yhteistyössä HSL:n kanssa suhtees-
sa laajempaan toimintaympäristön analyysiin sekä joukkoliikennejärjes-
telmän palveluntarjontaan ja kehitykseen. Palvelun mahdollisia vaiku-
tuksia autoliikenteen todelliseen määrään tulee ensin selvittää katta-
vasti. Palvelun tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille maksutta saattaisi 
myös lisätä autoliikennettä kaupungissa ja mahdollisesti vähentää jouk-
koliikenteen houkuttelevuutta. 

Kimppakyydit ja muut autojen yhteiskäyttöä lisäävät toimenpiteet eivät 
välttämättä johtaisi yksittäisten autojen määrän vähenemiseen. Tutki-
musten perusteella kaikkein suurinta kiinnostus yhteiskäyttöautoihin 
vaikuttaisi olevan joukolla, joka ei omista autoa ollenkaan. Saattaisi si-
ten olla mahdollista, että autojen yhteiskäytön lisääntymiseen tähtäävät 
toimenpiteet nostaisivatkin yksittäisten autojen ja siten liikenteen määrä 
kaupunkialueella.

Jos palvelua tämän kaltaisesti laajennettaisiin, olisi kimppakyytisovel-
luksen palveluntarjoajaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikennekuntayh-
tymä HSL yksityistä yrittäjää luontevampi vaihtoehto mm. kilpailutekni-
sistä syistä. Mikäli valittaisiin yksityinen palveluntuottaja, tulisi kimppa-
kyytipalvelun olla HSL:n kilpailuttama. 

Kimppakyytipalvelulla voidaan täydentää joukkoliikenteen palvelutar-
jontaa, mutta ensisijaisena liikkumismuotona tulee kaupunkistrategian 
mukaisesti nähdä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, viestintä- ja palvelukehityspäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 175

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Aloitteessa esitetty tavoite henkilöautoliikenteen vähentämiseksi on 
kannatettava. Helsingin kantakaupunkiin saapuvien henkilöautojen kes-
kikuormitus on nykyään noin 1,2 henkeä/auto. Matkustajamäärän kas-
vattaminen henkilöautoissa tehostaa liikennejärjestelmän toimintaa ja 
vähentää henkilöautoilla ajettuja kilometrejä kaupungissa, millä on mo-
nia hyviä seurausvaikutuksia.

Kimppakyytien yleistymisen seurauksena on arvioitu, että osa autoili-
joista luopuu oman auton käytöstä ja autojen keskikuormitus nousee.

Suurimpana haasteena on saada kimppakyytimatka oman auton käyt-
täjän kannalta niin sujuvaksi ja vaivattomaksi, että se kannustaa kimp-
pakyytien käyttöön myös Helsingissä tyypillisillä lyhyillä matkoilla. 
Kimppakyytisovelluksen kautta saatavan kustannus- ja palvelutasohyö-
dyn pitäisi pystyä kompensoimaan mahdollista matka-ajan pitenemistä, 
matkan suunnittelun ja tilaamisen vaivaa sekä varmistamaan matkusta-
jalle edullinen, sujuva ja turvallinen matka.

Helsingissä joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso on sen verran hyvä, 
että tarvetta kimppakyydeille ei liikkumisen perustarpeen tyydyttämi-
seksi ole. Liikkuminen joukkoliikenteellä on Helsingissä pääosin vaiva-
tonta sekä kohtuullisen nopeaa ja halpaa. Tästä on osoituksena jouk-
koliikenteen korkea kulkutapaosuus moneen muuhun kaupunkiin ver-
rattuna.

Kimppakyyteihin ja niitä mahdollistaviin sovelluksiin liittyy paljon kehit-
tämispotentiaalia. Erilaisia matkojen yhdistelyyn ja kyytien jakamiseen 
tähtääviä sovelluksia on markkinoilla jo nyt monia. Myös kaupungin 
työntekijät voivat näitä halutessaan soveltaa omiin matkatarkoituksiin-
sa. Kaupunkiympäristön henkilöstön liikkumiskäytäntöjä selvitetään 
parhaillaan ja erilaisia liikkumisen palveluja tullaan pilotoimaan ennen 
siirtymistä Kaupunkiympäristötaloon 2020. Tavoitteena on ottaa käyt-
töön liikkumispalveluja, jotka tukevat monipaikkaista työntekoa ja kes-
tävää liikkumista. 

HSL:n ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman korkeatasoista ja kus-
tannustehokasta joukkoliikennettä, joka voi olla myös osa erikseen 
markkinanehtoisesti tarjottavaa liikkumispalvelua. Julkisen subvention 
käyttöä liikkumiseen tulee tarkoin harkita, jotta hyödyt kohdistuvat tar-
koituksenmukaisesti eikä esimerkiksi heikennä joukkoliikenteen kannat-
tavuutta tai houkuttelevuutta. Alan kehitystä kannattaa seurata tarkasti 
ja tarkkailla muodostuuko markkinoille jokin hallitseva ja laajalle levin-
nyt sovellus. Kimppakyyteihin liittyvään lainsäädäntöön olisi myös hyvä 
saada selkeät säännöt siitä, minkälaista toiminta voi olla ja minkälaisia 
korvauksia siitä voi maksaa tai vastaanottaa. Tässä vaiheessa ei ole 
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perusteltua esittää erillistä taloudellista tukea kaupungin työntekijöille 
tai kaupunkilaisille kimppakyytisovellusten käytöstä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 297
Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta 
ilmanvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Kaisa Hernbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Hernberg Kaisa Aloite Kvsto 28022018 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kaisa Hernberg ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että niissä Helsingin kaupungin koulu- ja päiväkotirakennuksissa, 
joissa koneellinen ilmanvaihto on käytössä, siirrytään käytäntöön, jossa 
koneellista ilmanvaihtoa ei suljeta kokonaan arki-iltoina, viikonloppuina 
ja loma-aikoina, vaan ilmanvaihto pidetään käynnissä riittävällä teholla, 
jotta ilma vaihtuu kaikissa tiloissa. Rakennuksen käyttöajat tulee selvit-
tää, ilmanvaihtohormit nuohota ja suodattimet vaihtaa säännöllisesti. 
Aloitteessa esitetään myös, että koneellisen ilmanvaihto säädetään ra-
kennusten sisäilmaston ja ilmanvaihdon määräysten ja ohjeiden mukai-
seksi, huolehtien samalla, että korvaus- ja siirtoilmaventtiilejä on riittä-
västi ja että rakennuksen maksimikäyttäjämäärä ei ylity. Koulujen ja 
päiväkotien kiinteistöhuollon ohjeistuksia ja valvontaa sekä tiedonkulun 
käytäntöjä kiinteistöjen käyttäjien ja kunnossapidon välillä esitetään ke-
hitettäviksi ja tehostettaviksi sisäilmaongelmia aiheuttavien käytäntöjen 
kitkemiseksi.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasva-
tus- ja koulutuslautakunnalta saamiinsa lausuntoihin ja toteaa, että 
opetustiloissa ja päiväkotien ryhmätiloissa ilmanvaihto on erityisen tar-
peellinen vähentämään lasten ja aikuisten yhteiseen hengitysilmaan 
tuottamia tartuntatautien viruksia ja bakteereja.

Sisäilman epäpuhtaudet ja ilmanvaihto

Kun koulu- ja päiväkotirakennuksissa on toimintaa, on koneellinen il-
manvaihto toiminnassa. Poistoilman mukana käyttäjistä itsestään sekä 
heidän toiminnastaan peräisin olevat epäpuhtaudet poistetaan ulkoil-
maan. Öisin ja viikonloppuisin, kun rakennuksessa ei ole toimintaa, ei 
sisäilmaan pääse toiminnasta peräisin olevia epäpuhtauksia. Kun ko-
neellinen ilmanvaihto on pois päältä öisin ja viikonloppuisin, haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa suurenee sisustus- ja ra-
kennusmateriaaleista peräisin olevien päästöjen vuoksi, mutta niiden 
pitoisuus pienenee heti, kun ilmanvaihto käynnistetään yhdestä kah-
teen tuntia ennen koulu- tai päiväkotipäivän alkamista.

Kun uusi tai peruskorjattu koulu- tai päiväkotirakennus valmistuu, sen 
ilmanvaihtoa käytetään ensimmäisen vuoden ajan viikon jokaisena päi-
vänä vuorokauden ympäri. Yhtenä syynä tähän on uusien rakennus- ja 
sisustusmateriaalien materiaalipäästöjen poistaminen rakennuksen si-
säilmasta epämiellyttäviä hajuja aiheuttamasta. Kun uudisrakennuksen
valmistumisesta on kulunut vuosi, ilmanvaihto asetetaan toimimaan ai-
kaohjelmien mukaan.

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen vaikuttavat sisälähteiden lisäksi ulkoil-
man hiukkaslähteet kuten liikenne, energiantuotanto ja teollisuus sekä 
mm. siitepöly. Sisäilman pienhiukkaspitoisuus voi olla koneellisen il-
manvaihdon käydessä suurempi kuin öisin ja viikonloppuisin, kun il-
manvaihto on pois päältä. Tuloilmasta suodatetaan ilmanvaihtokonees-
sa olevilla suodattimilla suuri osa ulkoilman hiukkaspitoisuudesta, mut-
ta kokoluokkaa 0,1–0,3 μm halkaisijaltaan olevat hiukkaset pääsevät 
nykyään yleisesti käytettyjen tuloilmasuodatinmateriaalien läpi.

Kun ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole öisin ja viikon-
loppuisin päällä, isommat hiukkaset laskeutuvat huonepinnoille, joista 
ne voidaan siivoamalla pyyhkiä pois. Pienemmät hiukkaset jäävät leiju-
maan ilmaan. Koneellisen ilmanvaihdon käynnistyessä 1–2 tuntia en-
nen toiminnan alkamista ilmassa leijuvat hiukkaset poistetaan ulkoil-
maan. Päivällä ihmisen toiminta nostaa huonepinnoilla olevia hiukkasia 
takaisin ilmaan ja poistoilmanvaihtoon. Rakennuksen hiukkaspitoisuut-
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ta voi selvästi vähentää siivouksen keinoin, erityisesti nihkeäpyyhinnäl-
lä.

Kiinteistöjen riittävästä ylläpitosiivouksesta vastaa kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala, joka kirjaa ja selvittää tarkastuksissa ilmenevät mah-
dolliset puutteet ilmanvaihdossa, yllä- ja kunnossapidossa sekä ilmoit-
taa korjaustarpeet kaupunkiympäristön toimialan kunnossapidolle. Il-
manvaihdon riittävyyttä ja käytänteitä selvitetään sekä ohjeistetaan 
myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan moniammatillisessa sisäil-
matyöryhmässä.

Ilmanvaihto ja huonetilan kosteus sekä kosteusongelmat

Sisäilman vesihöyrypitoisuuteen vaikuttavat ulkoilman vesihöyrypitoi-
suus, sisätilan kosteuslähteet, sisätilan ilmanvaihto, poistuvan vesihöy-
ryn määrä rakenteiden läpi sekä vesihöyryn sitoutuminen rakennusai-
neisiin. Kahden viimeksi mainitun tekijän merkitys on yleensä melko 
pieni.

Rakennusten valmistumisvaiheessa betonin kuivuminen ja eräät pinta-
käsittelyt voivat tuottaa sisäilmaan suhteellisen suuren kosteustuoton. 
Tämä on toinen syy sille, miksi ilmanvaihtoa tulee käyttää jatkuvasti 
vuoden ajan uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen.

Julkisissa palvelukiinteistöissä ei ole sisäisiä kosteuslähteitä silloin, kun 
rakennusten käyttäjät eivät oleskele rakennuksessa iltaisin, öisin tai vii-
konloppuisin, joten kosteustuotto ei ole ilmanvaihdon käyttämisen syy 
toiminta-ajan ulkopuolella.

Koulu- ja päiväkotirakennuksen sisäilman suhteellisen kosteuden tulee 
olla yli 80 % useita viikkoja 20–25 °C:n lämpötilassa, jotta homeen kas-
vu alkaa puupinnalla. Ko. olosuhteita ei päässyt syntymään helmi-, tou-
ko- sekä heinä-elokuussa tehdyissä mittauksissa. Kesälomajaksolla si-
säilma oli jopa 5–10 prosenttiyksikköä kuivempaa öisin ja viikonloppui-
sin, kun ilmanvaihto ei ollut käynnissä, verrattuna päiväsaikaan, kun il-
manvaihto oli käynnissä.

Suomalaisissa koulurakennuksissa ei ole normaalisti sisäilman liiallisen 
kosteuden ongelmaa vaan sisäilman liiallisen kuivuuden ongelma. 
Lämmityskaudella ilmanvaihdon käyntiajoilla ei ole juurikaan vaikutusta 
opetus- ja leikkitilojen sisäilman suhteelliseen kosteuteen. Se on riippu-
vainen ulkoilman lämpötilasta sekä huoneen lämpötilasta. Ilmanvaih-
don pysäyttäminen öisin ja viikonloppuisin pakkaskaudella voi pieneltä 
osin vähentää sisäilman liiallista kuivuutta, kun tyhjän rakennuksen si-
säilmaa ei vaihdeta turhaan.
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Rakennusten kosteusongelmat johtuvat siitä, että rakenteeseen tulee 
enemmän kosteutta kuin sieltä poistuu, minkä vuoksi rakenteen kos-
teuspitoisuus suurenee ja rakenne voi vaurioitua. Mikäli rakenteella on 
suuri kosteudensitomiskyky, kestää kosteuspitoisuuden nousu kauem-
min niin suureksi, että rakenne alkaa vaurioitua. Rakenteisiin voi kos-
teuden seurauksena syntyä mikrobiologisia vaurioita (homehtuminen ja 
lahoaminen) ja kemiallisia/fysikaalisia vaurioita (aineiden hajoaminen, 
kuten emissiot ja ruostuminen, sekä muodonmuutokset). Kosteuden 
lähteitä ovat mm. sadevesi, erityisesti viistosade, tuiskulumi, lumi ja sen 
sulaminen, maan pinta- ja vajovedet, vesi-, viemäri- ja lämpöputkien 
vuodot sekä suihku- ja pesuvedet.

Rakenteiden vauriot voivat osaltaan vaikuttaa kosteusvaurioiden synty-
miseen. Näitä ovat tyypillisesti julkisivun vesivuodot, ilmavuodot raken-
teiden läpi, ikkunaliittymien epätiiveys, kattovuodot, joissa vesi voi kul-
kea kattorakenteissa pitkiä matkoja ennen kuin valuu alas, sadevede-
nohjauksen puutteet, virheellinen maan muotoilu, kapillaarikatkon puut-
tuminen, jolloin maaperän kosteus voi nousta alapohjarakenteisiin, pe-
sutilojen puutteellinen vedeneristys, höyrynsulun puutteet sekä liian 
kostean rakenteen pinnoittaminen rakentamisen aikana. Lisäksi raken-
teiden tuuletuksen puutteet voivat johtaa kosteuden liialliseen viipymi-
seen rakenteissa. Näitä ovat julkisivun, ryömintätilan ja yläpohjan tuule-
tuksen puutteet. Julkisivun ja yläpohjan tuuletus tapahtuu painovoimai-
sesti, mutta maaperän suuren kosteustuoton vuoksi ryömintätilat tuule-
tetaan usein koneellisesti. Ryömintätilan koneellinen poistoilmanvaih-
don tulee olla käynnissä jatkuvasti, jotta ryömintätila pysyy oleskelutiloi-
hin nähden alipaineisena, minkä avulla ryömintätilan epäpuhtauksien 
pääsy käyttötilojen sisäilmaan ehkäistään.

Helsinkiläisiä kouluja ja päiväkoteja vaivaa erityisesti ikääntyminen. 
Esimerkiksi ulkovaipparakenteen ikääntyminen heikentää rakenteen 
kosteusteknistä toimintaa ja mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen ra-
kenteisiin. Mikäli julkisivun tuulettuminen on heikko, on kosteusvaurion 
kehittyminen todennäköistä ja mikrobivaurion syntyminen mahdollista. 
Rakenteen tuulensuoja- tai eristekerrokseen päässeen liiallisen kosteu-
den poistamiseen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää ei voi käyttää.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole syyllinen kosteu-
songelmien syntyyn, mutta huonosti toimiva ilmanvaihto voi vaikuttaa 
sisäilman laadun heikentymiseen. Tämä on mahdollista silloin, kun ko-
neellisen ilmanvaihdon poistoilmavirrat ovat suuremmat kuin tuloilma-
virrat, mikä aiheuttaa rakennukseen alipaineen. Kun poistoilmanvaih-
don imu on suurempi kuin tuloilmanvaihdon korvausilma, ottaa koneelli-
nen ilmanvaihto korvausilman sieltä, mistä sen on helpointa saada se: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 173 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
10.10.2018

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

lattiakaivoista, pesualtaiden viemäreiden suuaukosta, rakenteissa ole-
vista epätiiveyskohdista, jne. Mikäli näissä on sisäilman laatua heiken-
täviä epäpuhtauksia, ne kulkeutuvat sisäilmaan. Mikäli viemäreihin ja 
lattiakaivoihin lasketaan säännöllisesti vettä ja rakenteissa ei ole epätii-
veyskohtia tai tiivistämättömiä läpivientejä eikä kosteusvaurioita, ei kor-
vausilman mukana kulkeudu sisäilmaan sen laatua heikentäviä epä-
puhtauksia ja hajuja.

Ilmanvaihdon vaikutuksia koskevassa keskustelussa on muistettava, 
että Suomessa on suuri määrä asuinkerrostaloja, joissa on 1950–1980 
-luvuilla toteutettu pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto. Näiden kerros-
talojen asunnoissa vallitsee alipaine, ellei asukas avaa tuuletusikkunaa 
tai parvekkeen ovea. Ikkunoiden yläpuolella olo- ja makuuhuoneissa si-
jaitseva tuuletusventtiili on yleensä niin pieni, että se ei ehkäise alipai-
neen muodostumista. Alipaine nähtiin vuosikausia pelkästään positiivi-
sena asiana, sillä sisätilassa syntyvät epäpuhtaudet ja kosteus saa-
daan nopeammin ja tehokkaammin poistettua ulkoilmaan kuin jos pai-
ne-eroa ulko- ja sisäilman välillä ei ole ollenkaan - tai sisätiloissa on yli-
paine, jolloin sisäilman kosteuskonvektion myötä rakenteeseen
voi virrata kosteutta.

Alipaine ei aiheuta sisäilman laadun heikkenemistä, ellei korvausilma 
kulje sisäilmaan vaurioituneiden rakenteiden tai epämiellyttäviltä haise-
vien viemäreiden kautta. Koska asunnoissa ihmisen toiminnan kosteus-
tuotto on suurempi kuin kouluissa tai päiväkodeissa, tehokkaalla pois-
toilmanvaihdolla on asunnoissa suurempi merkitys.

Suurimmassa osassa helsinkiläisiä koulu- ja päiväkotikiinteistöjä on nii-
den hygieniatiloissa eli WC- ja pesutiloissa pelkkä koneellinen poistoil-
manvaihto. Tämä ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto on aina käyn-
nissä, ja sillä ylläpidetään rakennuksessa pientä ilmanvaihtoa, kun pää-
tulo- ja poistoilmakoneet ovat pois päältä öisin ja viikonloppuisin. Koska 
vastaavansuuruista koneellista tuloilmavirtaa ei ole, aiheuttaa ns. likais-
ten tilojen eli hygieniatilojen poistoilmanvaihto rakennukseen alipai-
neen.

Alipaineen vaikutus sisäilman laatuun riippuu edellä mainituista tekijöis-
tä. Monet koulu- ja päiväkotirakennukset ovat pysyneet hyvässä kun-
nossa, eikä likaisten tilojen poiston aiheuttamalla alipaineisuudella ole 
ollut negatiivista vaikutusta sisäilman laatuun. Jos koulu- ja päiväkoti-
kiinteistöjen ikääntymisen myötä rakenteiden kosteustekninen toimi-
vuus on heikentynyt ja rakenteisiin on päässyt tunkeutumaan ulkoilman 
kosteutta rakenteita vaurioittaen, yö- ja viikonlopun aikainen alipainei-
suus onkin heikentänyt sisäilman laatua. Tämä on voitu kokea esimer-
kiksi maanantaiaamuisin sisäilman tunkkaisuutena.
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Helsingin toimenpiteet yö- ja viikonlopun aikaisen alipaineisuuden vähentämiseksi

Kosteus- ja homevaurioista kärsivissä rakennuksissa alipaineisuuden 
aiheuttamaan negatiiviseen vaikutukseen alettiin kiinnittämään huomio-
ta 2010-luvun alussa. Ensisijaisesti vaurioituneet rakenteet tulee korja-
ta. Ennen korjausten toteutumista yö- ja viikonlopun aikaisen alipainei-
suuden välttää parhaiten pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto koko-
naan, ennen kaikkea myös ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto. Ko-
neellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon pääilmanvaihtokoneiden käyttämi-
nen vuorokauden ympäri ei ole varma keino poistamaan alipaineisuut-
ta, sillä rakentamismääräykset tämän vuoden alkuun asti ohjasivat ali-
paineen toteuttamiseen ilmanvaihtoteknisin keinoin. Tämä tarkoittaa si-
tä, että rakennuksen yhteenlasketut tuloilmavirrat suunniteltiin pienem-
miksi kuin yhteenlasketut poistoilmavirrat. Vanhojen ilmanvaihtojärjes-
telmien säädettävyys on heikko, eikä ilmanvaihtojärjestelmää välttä-
mättä saada tasapainoon, vaikka siihen pyrittäisiinkin.

Vuosina 2012–2014 Helsingin kaupungilla toteutettiin projekti, jossa va-
likoitujen koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten palvelukiinteistöjen 
ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon ohjaus liitettiin pääilmanvaihto-
koneiden aikaohjelmiin. Ko. kiinteistöissä likaisten tilojen poistoilman-
vaihto pysähtyy myös yöksi ja viikonlopuksi samaan aikaan, kun pääil-
manvaihtokoneet pysähtyvät. Kiinteistöjä on yhteensä 70 ja ne valittiin 
kuntotutkimuksissa löydettyjen sisäilman laatua heikentävien tekijöiden, 
kuten kosteusvaurioiden vuoksi.

Ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon pysäyttäminen yöksi ja viikonlo-
puksi koulu- ja päiväkotirakennuksessa on otettu uudelleen kaupun-
kiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonai-
suuden rakennetun omaisuuden hallinnan ja ylläpidon yhteisprojektiksi. 
Kesän 2018 aikana selvitetään 30 valitun koulu- ja päiväkotikiinteistön 
rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjaustavat, joilla likaisten tilojen 
poistoilmanvaihto voidaan kytkeä pois päältä öitä ja viikonloppuja var-
ten. Työ toteutetaan alkusyksystä kiinteistöihin valittujen rakennusauto-
maatioyritysten kanssa yhteistyössä. Jos projektissa saavutetaan halut-
tu tavoite, jatketaan ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon liittäminen 
pääilmanvaihtokoneiden aikaohjelmaan muissakin päiväkoti- ja koulu-
kiinteistössä, joissa toimenpide on hyödyllinen.

Ilmanvaihdon osateho ja siirtoilman käyttö

Vanhemmissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihto toimii joko 
täydellä teholla tai puolella teholla (25–75 % täydestä tehosta). Ilman-
vaihdon käyttäminen osateholla ei kuitenkaan takaa ilman vaihtumisen 
tehokkaasti kaikissa tiloissa ja usein osateholla on haasteellista saada 
aikaan haluttu ilmanvaihdon tehokkuus. Useissa 2000-luvuilla rakenne-
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tuissa ja peruskorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihtoa 
voi säätää portaattomasti. Lisäksi uusissa koulu- ja päiväkotikiinteis-
töissä ns. hygieniatilojen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilman-
vaihtona – ei pelkästään koneellisena poistoilmanvaihtona kuten van-
hemmissa rakennuksissa. Uusissa koulurakennuksissa ilmanvaihtojär-
jestelmä on tehokkaampi: sen ilmavirtoja voidaan säätää portaattomas-
ti siten, että ilmavirta jakautuu jokaiseen huoneeseen. Uuden sisäil-
mastoa ja ilmanvaihtoa koskevan ympäristöministeriön asetuksen myö-
tä uusissa koulu- ja päiväkotirakennuksissa ilmanvaihtoa tullaan käyttä-
mään suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirralla, joka on vä-
hintään 0,15 (dm³/s)/m².

Ilmanvaihto voidaan ajastaa toimimaan joka kolmannen tunnin ajaksi 
täydellä teholla. Tämän ajastamisen hyödyt ovat kuitenkin epäselvät. 
Sisäilman kosteuspitoisuuteen tällä ei voida vaikuttaa kuin marginaali-
sesti. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus saadaan 
yhtä hyvin minimiin aamutuuletuksella 1–2 tuntia ennen toiminnan alka-
mista. Sisäilman hiukkaspitoisuus saattaa jopa suurentua kuin pienen-
tyä koneellisen ilmanvaihdon käydessä. Lisäksi jos ei suoriteta isoja toi-
menpiteitä jokaisen koulu- ja päiväkotirakennuksen ilmanvaihtojärjes-
telmän tasapainottamiseksi, mikä saattaa kuitenkin epäonnistua aiem-
pien rakentamismääräysten alipaineisuuteen ohjeistamisen vuoksi, il-
manvaihdon toimiminen kolmen tunnin välein aiheuttaa rakennukseen 
turhan alipaineen ja mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisen ra-
kennuksen sisäilmaan. Näin ollen tällä ohjaustavalla ei välttämättä saa-
vuteta hyötyä.

Kesäaikana niissä rakennuksissa, joissa ei pääasiallisesti ole kesäai-
kaista käyttöä, tulee ilmanvaihtoa käyttää sillä palvelualueella, missä 
työskennellään (esim. koulurakennuksissa hallintotiloissa). Perussii-
vouksen ajan ja vuorokausi sen päätyttyä ilmanvaihto on käynnissä 
normaaliteholla. Kun toimintaa aloitellaan loma-ajan päätyttyä, on il-
manvaihto käynnistettävä vuorokautta tai enintään viikkoa ennen toi-
minnan alkamista. Jos sisäilma tuntuu kesäaikana koulurakennuksessa 
erityisen tunkkaiselta, voidaan ilmanvaihto kytkeä päälle tunnin ajan 
yöllä kerran viikossa hyödyntämällä valvontajärjestelmän viikko-ohjel-
maa.

Niissä rakennuksissa, joissa on kesäaikaista käyttöä, kannattaa helle-
kaudella ilmanvaihtoa käyttää öisin rakennuksen jäähdytykseen. Yötuu-
letukseksi kutsuttua toimintoa on järkevä käyttää, kun ulkoilman lämpö-
tila on ainakin 3 °C matalampi kuin poistoilman lämpötila. Ilmanvaihdon 
yötoiminto ajastetaan poistoilman ja ulkoilman välisen lämpötilaeron 
perusteella.
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Tilojen varustamisella korvausilmaventtiileillä ilmeisesti tarkoitetaan vai-
pan yli muodostuvan paine-eron pienentämistä siten, että ulko- ja si-
säilma olisivat samassa paineessa. Korvausilmaventtiilien kautta tuleva 
ilma on kuitenkin ulkoilman lämpötilassa ja suodattamatonta. Talvella 
korvausilmaventtiilien kautta tuleva ilma on liian viileää ja aiheuttaa ve-
don tunteen tiloihin kylmän ilman laskeutuessa lattian rajaan.

Suurimmassa osassa Helsingin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen ilman-
vaihtojärjestelmiä on lämmöntalteenotto, ja se tulee kaikkiin peruskor-
jattaviin koulu- ja päiväkotikiinteistöihin, jos niissä ei sitä aiemmin ole 
ollut.

Siirtoilmaventtiilejä tilojen välillä voidaan käyttää palovyöhykkeet huo-
mioiden. Uusien ja peruskorjattavien koulujen ja päiväkotien ilmanvaih-
tojärjestelmät suunnitellaan uuden ympäristöministeriön asetuksen ra-
kennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta mukaan tasapaineiseksi 
siten, ettei ilmanvaihtojärjestelmä aiheuta rakenteisiin ylipaineen vuoksi 
rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen 
vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. Siirtoilmaventtiileitä ei 
uusissa rakennuksissa todennäköisesti tarvita, mutta vanhemmissa 
niistä voi olla hyötyä. Koulu- ja päiväkotirakennuksissa niiden akustisiin 
ominaisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Suomessa ei enää ole voimassa olevaa lakia palvelurakennusten il-
manvaihtojärjestelmien puhdistamistiheydestä, mutta puhdistamistar-
peen tarkastaminen on erittäin suositeltavaa. Helsinkiläisten koulujen ja 
päiväkotien ilmanvaihtojärjestelmät puhdistetaan pääsääntöisesti viiden 
vuoden välein. Tuloilmasuodattimet vaihdetaan pääsääntöisesti kaksi 
kertaa vuodessa.

Yhteiset toimintatavat

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) 8 
§:n 4 momentissa todetaan, että ”Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella 
ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei rakennus- ja sisustusmateriaa-
leista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien 
kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville ter-
veyshaittaa." Asetuksen soveltamisohjeessa tarkennetaan, että ”Tämä 
voidaan toteuttaa siten, että käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto on jat-
kuvasti päällä vähintään pienellä osateholla, ilmanvaihtoa käytetään 
jaksottaisesti tai ilmanvaihto käynnistetään niin aikaisessa vaiheessa 
ennen tilojen käyttöaikaa, että ilmanlaatu täyttää käytön aikana sille 
asetetut vaatimukset. Tämän lisäksi käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto 
ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin esimerkiksi 
korvausilman puutteesta syntyneen liiallisen alipaineisuuden vuoksi.” 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
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Asumisterveysasetuksen soveltamisohje sallii kolme vaihtoehtoista toi-
mintatapaa käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaihdolle. 

Suomen kunnat ovat nähneet tarpeen yhtenäistää ja jakaa hyviin sisäil-
maolosuhteisiin vaikuttavien toimintatapojen käytäntöjä. Tähän tarpee-
seen on perustettu Kuntien sisäilmaverkosto, jossa on mukana kahdek-
san suurinta kuntaa. Verkoston perustivat Espoo, Helsinki ja Vantaa. 
Sisäilmayhdistys kuuluu verkostoon ja toimii tulosten tiedottajana sekä 
tukena asiantuntijaroolissa. Sisäilmayhdistyksen strategiassa uusimpa-
na toimintamuotona on ”hyvä sisäilma" -suositusten lanseeraaminen.

Sisäilmaverkoston ensimmäinen aihe on ”Ilmanvaihdon toiminta ja 
käyntiajat”. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan raken-
netun omaisuuden hallinta -palvelu kutsui 50 kunnan sisäilma-asiantun-
tijoita, -yhdyshenkilöitä ja julkisista palvelutiloista vastaavia henkilöitä 
4.9.2018 pidettyyn ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” -seminaariin ja 
työpajapäivään. Päivän tuloksista kirjoitetaan ns. konsensuslausunto, 
jonka Sisäilmayhdistys julkaisee suosituksena verkkosivuillaan.

”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” seminaari- ja työpajapäivän
päätökset ja ohjeistus liittyen ilmanvaihdon toimintaan ja käyntiaikoihin 
tullaan saattamaan kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöhuollon tietoon 
sekä ilmanvaihdon käyttöä yhtenäistämään että hyviä sisäilmasto-olo-
suhteita ylläpitämään. Ohjeistus myös esitellään kaupunkiympäristölau-
takunnalle. 
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 254

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 539

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 394

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sisäilman epäpuhtaudet ja ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tarkoituksena on laimentaa sisäilman epäpuhtauksien pi-
toisuutta ja hajujen voimakkuutta, poistaa liiallista kosteutta ja tuoda 
raitista ilmaa tilalle. Sisäilman hiukkas- ja kaasumaisten epäpuhtauk-
sien lähteitä ovat sisustus- ja rakennusmateriaalit, ihmiset itse sekä ih-
misten toiminta; esimerkiksi opetusrakennuksissa kuvaamataidon, ke-
mian ja biologian opetuksessa käytetyt aineet sekä teknisissä ja tekstii-
litöissä käytetyt materiaalit, ammattikoulurakennuksissa lukemattomat 
ammattiopetuksessa käytettävät materiaalit ja aineet sekä kaikissa ra-
kennuksissa siivous ja siivoustuotteet. Opetustiloissa ja päiväkotien 
ryhmätiloissa ilmanvaihto on erityisen tarpeellinen vähentämään lasten 
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ja aikuisten yhteiseen hengitysilmaan tuottamia tartuntatautien viruksia 
ja bakteereja. 

Kun koulu- ja päiväkotirakennuksissa on toimintaa, on koneellinen il-
manvaihto toiminnassa. Poistoilman mukana käyttäjistä itsestään sekä 
heidän toiminnastaan peräisin olevat epäpuhtaudet poistetaan ulkoil-
maan. Öisin ja viikonloppuisin, kun rakennuksessa ei ole toimintaa, ei 
sisäilmaan pääse toiminnasta peräisin olevia epäpuhtauksia. Kun ko-
neellinen ilmanvaihto on pois päältä öisin ja viikonloppuisin, haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa suurenee sisustus- ja ra-
kennusmateriaaleista peräisin olevien päästöjen vuoksi, mutta niiden 
pitoisuus pienenee heti, kun ilmanvaihto käynnistetään yhdestä kah-
teen tuntia ennen koulu- tai päiväkotipäivän alkamista. Päivällä tyypilli-
set haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet jatkuvassa 
sisäilmastoseurannassa olevassa helsinkiläisessä koulurakennuksessa 
koneellisen ilmanvaihdon ollessa käynnissä ovat 50…350 ppb*. Ko-
neellisen ilmanvaihdon ollessa öisin ja viikonloppuisin pois päältä haih-
tuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus on 400…1000 ppb. 
Kun opetuksessa käytetään aineita, joista pääsee sisäilmaan runsaasti 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, käytetään vetokaappeja tai kohdepois-
toja sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden pienentä-
miseen. Epäpuhtauksien leviäminen huonetilaan estetään poistamalla 
epäpuhtaudet paikallisesti suoraan lähteen kohdalla

Kun uusi tai peruskorjattu koulu- tai päiväkotirakennus valmistuu, sen 
ilmanvaihtoa käytetään ensimmäisen vuoden ajan viikon jokaisena päi-
vänä vuorokauden ympäri. Yhtenä syynä tähän on uusien rakennus- ja 
sisustusmateriaalien materiaalipäästöjen poistaminen rakennuksen si-
säilmasta epämiellyttäviä hajuja aiheuttamasta. Sisäilmastoa ja ilman-
vaihtoa koskevassa kansallisessa ohjeistuksessa pidetään ensisijaise-
na M1 luokan rakennusmateriaalien valitsemista, jotta sisäilman ke-
miallisten yhdisteiden kuorma olisi mahdollisimman pieni. Uusien mate-
riaalien ja kalusteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt si-
säilmaan pienenevät siten, että usein jo puolen vuoden kuluttua raken-
nuksen käyttöönotosta hajuvoimakkuudet ovat pienet. Kun uudisraken-
nuksen valmistumisesta on kulunut vuosi, ilmanvaihto asetetaan toimi-
maan aikaohjelmien mukaan

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen vaikuttavat sisälähteiden lisäksi ulkoil-
man hiukkaslähteet kuten liikenne, energiantuotanto ja teollisuus sekä 
mm. siitepöly. Sisäilman pienhiukkaspitoisuus voi olla koneellisen il-
manvaihdon käydessä suurempi kuin öisin ja viikonloppuisin, kun il-
manvaihto on pois päältä. Tuloilmasta suodatetaan ilmanvaihtokonees-
sa olevilla suodattimilla suuri osa ulkoilman hiukkaspitoisuudesta, mut-
ta kokoluokkaa 0,1…0,3 µm halkaisijaltaan olevat hiukkaset pääsevät 
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muita kokoluokkia paremmin nykyään yleisesti käytettyjen tuloilmasuo-
datinmateriaalin läpi. 

Kun ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole öisin ja viikon-
loppuisin päällä, isommat hiukkaset laskeutuvat huonepinnoille, joista 
ne voidaan siivoamalla pyyhkiä pois. Pienemmät hiukkaset jäävät leiju-
maan ilmaan. Koneellisen ilmanvaihdon käynnistyessä 1…2 tuntia en-
nen toiminnan alkamista ilmassa leijuvat hiukkaset poistetaan ulkoil-
maan. Päivällä ihmisen toiminta nostaa huonepinnoilla olevia hiukkasia 
takaisin ilmaan ja poistoilmanvaihtoon. Rakennuksen hiukkaspitoisuut-
ta voi selvästi vähentää siivouksen keinoin, erityisesti nihkeäpyyhinnäl-
lä.

Ilmanvaihto ja huonetilan kosteus sekä kosteusongelmat

Sisäilman vesihöyrypitoisuuteen vaikuttavat ulkoilman vesihöyrypitoi-
suus, sisätilan kosteuslähteet, sisätilan ilmanvaihto, poistuvan vesihöy-
ryn määrä rakenteiden läpi sekä vesihöyryn sitoutuminen rakennusai-
neisiin. Kahden viimeksi mainitun tekijän merkitys on yleensä melko 
pieni. Sisätilan kosteuslähteitä ovat esimerkiksi ihminen itse (hengitys, 
aineenvaihdunta), ruoan laittaminen, suihkussa käyminen ja pintojen 
vesipesu. Lisäksi rakennusten valmistumisvaiheessa betonin kuivumi-
nen ja eräät pintakäsittelyt voivat tuottaa sisäilmaan suhteellisen suu-
ren kosteustuoton. Tämä on toinen syy siihen, miksi ilmanvaihtoa tulee 
käyttää uudisrakennuksen valmistuttua vuoden ajan 24 tuntia vuoro-
kaudessa seitsemänä päivänä viikossa. 

Julkisissa palvelukiinteistöissä ei ole sisäisiä kosteuslähteitä silloin, kun 
rakennusten käyttäjät eivät oleskele rakennuksessa iltaisin, öisin tai vii-
konloppuisin, joten kosteustuotto ei ole ilmanvaihdon käyttämisen syy 
toiminta-ajan ulkopuolella.

Koulu- ja päiväkotirakennuksen sisäilman suhteellisen kosteuden tulee 
olla yli 80 % useita viikkoja 20…25 °C:n lämpötilassa, jotta homeen 
kasvu alkaa puupinnalla.

Tämän vuoden helmikuussa, kun ulkoilman lämpötila oli -20…+2 °C, si-
säilman suhteellinen kosteus jatkuvassa sisäilmastoseurannassa ole-
vassa helsinkiläisessä koulurakennuksessa, jossa ilmanvaihto pysäyte-
tään yöksi ja viikonlopuksi, oli 2…25 %. Tämän vuoden toukokuussa, 
kun ulkoilman lämpötila oli +5…+29 °C, sisäilman suhteellinen kosteus 
samassa koulurakennuksessa oli 17…40 %. Viime vuoden heinä-elo-
kuussa, kesälomalla, koulurakennuksen sisäilman suhteellinen kosteus 
oli 29…62 %, kun ilmanvaihto toimi arkisin, mutta oli pois päältä öisin ja 
viikonloppuisin. Pääsääntöisesti tällä kesälomajaksolla sisäilma oli 
5…10 prosenttiyksikköä kuivempaa öisin ja viikonloppuisin, kun ilman-
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vaihto ei ollut käynnissä, verrattuna päiväsaikaan, kun ilmanvaihto oli 
käynnissä. 

Koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilma on suurimman osan vuotta niin 
kuivaa, että mikäli rakenteista haihtuisi sisäilmaan kosteutta, sillä ei oli-
si haitallisia vaikutuksia (ellei kosteus pääse tiivistymään kylmälle pin-
nalle, esim. rakenteen kylmäsiltaan). Pitkään käytössä olleiden raken-
nusten maata vasten olevissa betonirakenteissa voi olla niin suuri kos-
teuspitoisuus, että niistä haihtuu sisäilmaan kosteutta. Tämä tapahtuu 
kuitenkin niin hitaasti tai pienissä määrin, ettei ole vaaraa, että ylitetään 
80 % sisäilman suhteellinen kosteus. Oleellista on olla pinnoittamatta 
maata vasten olevia lattia- tai seinärakenteita tiiviillä pinnoitteella, mikä 
estää kosteuden haihtumisen sisäilmaan. Tiiviin pinnoitteen alle jäävä 
kosteus vaurioittaa pinnoitetta, minkä seurauksena pinnoitteesta voi va-
pautua ei-toivottuja kemiallisia yhdisteitä sisäilmaan. 

Suomalaisissa koulurakennuksissa ei ole normaalisti sisäilman liiallisen 
kosteuden ongelmaa vaan sisäilman liiallisen kuivuuden ongelma. 
Lämmityskaudella ilmanvaihdon käyntiajoilla ei ole juurikaan vaikutusta 
opetus- ja leikkitilojen sisäilman suhteelliseen kosteuteen. Se on riippu-
vainen ulkoilman lämpötilasta sekä huoneen lämpötilasta. Ilmanvaih-
don pysäyttäminen öisin ja viikonloppuisin pakkaskaudella voi pieneltä 
osin vähentää sisäilman liiallista kuivuutta, kun tyhjän rakennuksen si-
säilmaa ei vaihdeta turhaan. 

Kouluissa ja päiväkodeissa syntyy sisäilmaan runsaimmin kosteutta 
keittiössä ja pesutilassa ja siellä ennen kaikkea suihkussa. Tällöin ko-
neellinen ilmanvaihto on päällä ja tulee pitää käynnissä ainakin tunti 
ruoan valmistuksen tai suihkussa käymisen jälkeen. Pesutilojen riittä-
vän nopeaan kuivumiseen vaikuttaa ilmanvaihdon lisäksi huoneilman 
lämpötila. Mitä lämpimämpi pesutila on sitä nopeammin se kuivuu.

Vaikka sisäilman kosteuspitoisuus on pieni, voi se tästä huolimatta tal-
vella sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron ollessa suuri kulkeutua diffuusion 
tai konvektion vaikutuksesta seinärakenteeseen. Tätä estämään ulko-
seinärakenteen lämmöneristeen sisäpintaan asennetaan höyrynsulku-
muovi. Rakentamisvaiheessa höyrynsulun huolellinen kiinnittäminen on 
erittäin tärkeää, ettei höyrynsulun epätiiviiden saumojen kautta lämmin 
sisäilma virtaa lämmöneristeeseen ja tuulensuojalevyyn. 

Rakennusten kosteusongelmat johtuvat siitä, että rakenteeseen tulee 
enemmän kosteutta kuin sieltä poistuu, minkä vuoksi rakenteen kos-
teuspitoisuus suurenee ja rakenne voi vaurioitua. Mikäli rakenteella on 
suuri kosteudensitomiskyky, kestää kosteuspitoisuuden nousu kauem-
min niin suureksi, että rakenne alkaa vaurioitua. Rakenteisiin voi kos-
teuden seurauksena syntyä mikrobiologisia vaurioita (homehtuminen ja 
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lahoaminen) ja kemiallisia/fysikaalisia vaurioita (aineiden hajoaminen, 
kuten emissiot ja ruostuminen, sekä muodonmuutokset). Kosteuden 
lähteitä ovat mm. sadevesi, erityisesti viistosade, tuiskulumi, lumi ja sen 
sulaminen, maan pinta- ja vajovedet, vesi-, viemäri- ja lämpöputkien 
vuodot sekä suihku- ja pesuvedet. 

Rakenteiden vauriot voivat osaltaan vaikuttaa kosteusvaurioiden synty-
miseen. Näitä ovat tyypillisesti julkisivun vesivuodot, ilmavuodot raken-
teiden läpi, ikkunaliittymien epätiiveys, kattovuodot, joissa vesi voi kul-
kea kattorakenteissa pitkiä matkoja ennen kuin valuu alas, sadevede-
nohjauksen puutteet, virheellinen maan muotoilu, kapillaarikatkon puut-
tuminen, jolloin maaperän kosteus voi nousta alapohjarakenteisiin, pe-
sutilojen puutteellinen vedeneristys, höyrynsulun puutteet sekä liian 
kostean rakenteen pinnoittaminen rakentamisen aikana. Lisäksi raken-
teiden tuuletuksen puutteet voivat johtaa kosteuden liialliseen viipymi-
seen rakenteissa. Näitä ovat julkisivun, ryömintätilan ja yläpohjan tuule-
tuksen puutteet. Julkisivun ja yläpohjan tuuletus tapahtuu painovoimai-
sesti, mutta maaperän suuren kosteustuoton vuoksi ryömintätilat tuule-
tetaan usein koneellisesti. Ryömintätilan koneellinen poistoilmanvaih-
don tulee olla käynnissä jatkuvasti eli ympäri vuorokauden viikon seit-
semänä päivänä, jotta ryömintätila pysyy oleskelutiloihin nähden alipai-
neisena, minkä avulla ryömintätilan epäpuhtauksien pääsy käyttötilojen 
sisäilmaan ehkäistään. 

Helsinkiläisiä kouluja ja päiväkoteja vaivaa erityisesti ikääntyminen. 
Esimerkiksi ulkovaipparakenteen ikääntyminen heikentää rakenteen 
kosteusteknistä toimintaa ja mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen ra-
kenteisiin. Mikäli julkisivun tuulettuminen on heikko, on kosteusvaurion 
kehittyminen todennäköistä ja mikrobivaurion syntyminen mahdollista. 
Rakenteen tuulensuoja- tai eristekerrokseen päässeen liiallisen kosteu-
den poistamiseen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää ei voi käyttää.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole syyllinen kosteu-
songelmien syntyyn, mutta huonosti toimiva ilmanvaihto voi vaikuttaa 
sisäilman laadun heikentymiseen. Tämä on mahdollista silloin, kun ko-
neellisen ilmanvaihdon poistoilmavirrat ovat suuremmat kuin tuloilma-
virrat, mikä aiheuttaa rakennukseen alipaineen. Kun poistoilmanvaih-
don imu on suurempi kuin tuloilmanvaihdon korvausilma, ottaa koneelli-
nen ilmanvaihto korvausilman sieltä, mistä sen on helpointa saada se: 
lattiakaivoista, pesualtaiden viemäreiden suuaukosta, rakenteissa ole-
vista epätiiveyskohdista, jne. Mikäli näissä on sisäilman laatua heiken-
täviä epäpuhtauksia, ne kulkeutuvat sisäilmaan. Mikäli viemäreihin ja 
lattiakaivoihin lasketaan säännöllisesti vettä ja rakenteissa ei ole epätii-
veyskohtia tai tiivistämättömiä läpivientejä eikä kosteusvaurioita, ei kor-
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vausilman mukana kulkeudu sisäilmaan sen laatua heikentäviä epä-
puhtauksia ja hajuja. 

Ilmanvaihdon vaikutuksia koskevassa keskustelussa on muistettava, 
että Suomessa on suuri määrä asuinkerrostaloja, joissa on 1950 – 
1980 –luvuilla toteutettu pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto. Näiden 
kerrostalojen asunnoissa vallitsee alipaine, ellei asukas avaa tuuletu-
sikkunaa tai parvekkeen ovea. Ikkunoiden yläpuolella olo- ja makuu-
huoneissa sijaitseva tuuletusventtiili on yleensä niin pieni, että se ei eh-
käise alipaineen muodostumista. Alipaine nähtiin vuosikausia pelkäs-
tään positiivisena asiana, sillä sisätilassa syntyvät epäpuhtaudet ja kos-
teus saadaan nopeammin ja tehokkaammin poistettua ulkoilmaan kuin 
jos paine-eroa ulko- ja sisäilman välillä ei ole ollenkaan - tai sisätiloissa 
on ylipaine, jolloin sisäilman kosteuskonvektion myötä rakenteeseen 
voi virrata kosteutta. 

Alipaine ei aiheutakaan sisäilman laadun heikkenemistä, ellei korvausil-
ma kulje sisäilmaan vaurioituneiden rakenteiden tai epämiellyttäviltä 
haisevien viemäreiden kautta. Koska asunnoissa ihmisen toiminnan 
kosteustuotto on suurempi kuin kouluissa tai päiväkodeissa, tehokkaal-
la poistoilmanvaihdolla on asunnoissa suurempi merkitys. 

Suurimmassa osassa helsinkiläisiä koulu- ja päiväkotikiinteistöjä on nii-
den hygieniatiloissa eli WC- ja pesutiloissa pelkkä koneellinen poistoil-
manvaihto. Tämä ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto on käynnissä 
ympäri vuorokauden viikon jokaisena seitsemänä päivänä. Tällä ylläpi-
detään rakennuksessa pientä ilmanvaihtoa, kun päätulo- ja poistoilma-
koneet ovat pois päältä öisin ja viikonloppuisin. Koska vastaavansuu-
ruista koneellista tuloilmavirtaa ei ole, aiheuttaa ns. likaisten tilojen eli 
hygieniatilojen poistoilmanvaihto rakennukseen alipaineen. 

Tämän alipaineen vaikutus sisäilman laatuun riippuu edellä mainituista 
tekijöistä. Monet koulu- ja päiväkotirakennukset ovat pysyneet hyvässä 
kunnossa, eikä likaisten tilojen poiston aiheuttamalla alipaineisuudella 
ole ollut negatiivista vaikutusta sisäilman laatuun. Jos koulu- ja päivä-
kotikiinteistöjen ikääntymisen myötä rakenteiden kosteustekninen toimi-
vuus on heikentynyt ja rakenteisiin on päässyt tunkeutumaan ulkoilman 
kosteutta rakenteita vaurioittaen, yö- ja viikonlopun aikainen alipainei-
suus onkin heikentänyt sisäilman laatua. Tämä on voitu kokea esimer-
kiksi maanantaiaamuisin sisäilman tunkkaisuutena.

Helsingin toimenpiteet yö- ja viikonlopun aikaisen alipaineisuuden vähentämiseksi

Tähän ongelmaan ryhdyttiin kiinnittämään huomiota 2010-luvun alussa. 
Kosteus- ja homevaurioista kärsivissä rakennuksissa alipaineisuudella 
onkin negatiivinen vaikutus aiemmin tärkeänä pidetyn positiivisen vai-
kutuksen sijaan. Ensisijaisesti vaurioituneet rakenteet tulee korjata. En-
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nen korjausten toteutumista yö- ja viikonlopun aikaisen alipaineisuuden 
välttää parhaiten pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto kokonaan, en-
nen kaikkea myös ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto. Koneellisen tu-
lo- ja poistoilmanvaihdon pääilmanvaihtokoneiden käyttäminen vuoro-
kauden ympäri ei ole varma keino poistamaan alipaineisuutta, sillä ra-
kentamismääräykset tämän vuoden alkuun asti ohjasivat alipaineen to-
teuttamiseen ilmanvaihtoteknisin keinoin. Tämä tarkoittaa sitä, että ra-
kennuksen yhteenlasketut tuloilmavirrat suunniteltiin pienemmiksi kuin 
yhteenlasketut poistoilmavirrat. Vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien sää-
dettävyys on heikko, eikä ilmanvaihtojärjestelmää välttämättä saada ta-
sapainoon, vaikka siihen pyrittäisiinkin. 

Vuosina 2012 – 2014 Helsingin kaupungilla toteutettiin projekti, jossa 
valikoitujen koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten palvelukiinteistö-
jen ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon ohjaus liitettiin pääilmanvaih-
tokoneiden aikaohjelmiin. Näissä kiinteistöissä likaisten tilojen poistoil-
manvaihto pysähtyy myös yöksi ja viikonlopuksi samaan aikaan, kun 
pääilmanvaihtokoneet pysähtyvät. Näitä kiinteistöjä on yhteensä 70 ja 
ne valittiin kuntotutkimuksissa löydettyjen sisäilman laatua heikentävien 
tekijöiden kuten kosteusvaurioiden vuoksi. 

Ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon pysäyttäminen yöksi ja viikonlo-
puksi koulu- ja päiväkotirakennuksessa on otettu uudelleen kaupun-
kiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonai-
suuden rakennetun omaisuuden hallinnan ja ylläpidon yhteisprojektiksi. 
Kesän 2018 aikana selvitetään 30 valitun koulu- ja päiväkotikiinteistön 
rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjaustavat, millä näiden likaisten ti-
lojen poistoilmanvaihto voidaan kytkeä pois päältä öitä ja viikonloppuja 
varten. Työ toteutetaan alkusyksystä kiinteistöihin valittujen rakennu-
sautomaatioyritysten kanssa yhteistyössä. Mikäli projektissa saavute-
taan haluttu tavoite, jatketaan ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon 
liittäminen pääilmanvaihtokoneiden aikaohjelmaan muissakin päiväkoti- 
ja koulukiinteistössä, joissa toimenpide on hyödyllinen.

Ilmanvaihdon osateho ja siirtoilman käyttö

Vanhemmissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihto toimii joko 
täydellä teholla tai puolella teholla, mikä ei ole täsmällisesti 50 % täy-
destä tehosta vaan voi olla 25…75 % siitä. Ilmanvaihdon käyttäminen 
osateholla ei kuitenkaan takaa ilman vaihtumisen tehokkaasti kaikissa 
tiloissa ja usein osateholla on haasteellista saada aikaan haluttu ilman-
vaihdon tehokkuus. Useissa 2000-luvuilla rakennetuissa ja peruskorja-
tuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihtoa voi säätää portaat-
tomasti. Lisäksi uusissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ns. hygieniati-
lojen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihtona – ei pelkäs-
tään koneellisena poistoilmanvaihtona kuten vanhemmissa rakennuk-
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sissa. Uusissa koulurakennuksissa ilmanvaihtojärjestelmä on tehok-
kaampi: sen ilmavirtoja voidaan säätää portaattomasti siten, että ilma-
virta jakautuu jokaiseen huoneeseen. Uuden sisäilmastoa ja ilmanvaih-
toa koskevan ympäristöministeriön asetuksen myötä uusissa koulu- ja 
päiväkotirakennuksissa ilmanvaihtoa tullaan käyttämään suunnitellun 
käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirralla, joka on vähintään 0,15 
(dm³/s)/m2.

Ilmanvaihto voidaan ajastaa toimimaan joka kolmannen tunnin ajaksi 
täydellä teholla. Tämän ajastamisen hyödyt ovat kuitenkin epäselvät. 
Sisäilman kosteuspitoisuuteen tällä ei voida vaikuttaa kuin marginaali-
sesti. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus saadaan 
yhtä hyvin minimiin aamutuuletuksella 1..2 tuntia ennen toiminnan alka-
mista. Sisäilman hiukkaspitoisuus saattaa jopa suurentua kuin pienen-
tyä koneellisen ilmanvaihdon käydessä. Lisäksi mikäli ei suoriteta isoja 
toimenpiteitä jokaisen koulu- ja päiväkotirakennuksen ilmanvaihtojär-
jestelmän tasapainottamiseksi, mikä saattaa kuitenkin epäonnistua ai-
empien rakentamismääräysten alipaineisuuteen ohjeistamisen vuoksi, 
ilmanvaihdon toimiminen kolmen tunnin välein aiheuttaa rakennukseen 
turhan alipaineen ja mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisen ra-
kennuksen sisäilmaan. Näin ollen tällä ohjaustavalla ei välttämättä saa-
vuteta hyötyä.

Kesäaikana niissä rakennuksissa, joissa ei pääasiallisesti ole kesäai-
kaista käyttöä, tulee ilmanvaihtoa käyttää sillä palvelualueella, missä 
työskennellään (esim. koulurakennuksissa hallintotiloissa). Perussii-
vouksen ajan ja vuorokausi sen päätyttyä ilmanvaihto on käynnissä 
normaaliteholla. Kun toimintaa aloitellaan loma-ajan päätyttyä, on il-
manvaihto käynnistettävä vuorokautta tai enintään viikkoa ennen toi-
minnan alkamista. Jos sisäilma tuntuu kesäaikana koulurakennuksessa 
erityisen tunkkaiselta, voidaan ilmanvaihtoa pyöräyttää tunnin ajan yöl-
lä kerran viikossa hyödyntämällä valvontajärjestelmän viikko-ohjelmaa.

Niissä rakennuksissa, joissa on kesäaikaista käyttöä, kannattaa helle-
kaudella ilmanvaihtoa käyttää öisin rakennuksen jäähdytykseen. Tätä 
yötuuletukseksi kutsuttua toimintoa on järkevä käyttää, kun ulkoilman 
lämpötila on ainakin 3 °C matalampi kuin poistoilman lämpötila. Ilman-
vaihdon yötoiminto ajastetaan poistoilman ja ulkoilman välisen lämpöti-
laeron perusteella (esim. yötuuletus voi olla toiminnassa klo 24 – 6).

Tilojen varustamisella korvausilmaventtiileillä ilmeisesti tarkoitetaan vai-
pan yli muodostuvan paine-eron pienentämistä siten, että ulko- ja si-
säilma olisivat samassa paineessa. Korvausilmaventtiilien kautta tuleva 
ilma on kuitenkin ulkoilman lämpötilassa ja suodattamatonta. Talvella 
korvausilmaventtiilien kautta tuleva ilma on liian viileää ja aiheuttaa ve-
don tunteen tiloihin kylmän ilman laskeutuessa lattian rajaan. 
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Suurimmassa osassa Helsingin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen ilman-
vaihtojärjestelmiä on lämmöntalteenotto. Kaikkiin peruskorjattaviin kou-
lu- ja päiväkotikiinteistöihin tulee ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, mi-
käli niissä ei sitä aiemmin ole ollut.

Siirtoilmaventtiilejä tilojen välillä voidaan käyttää palovyöhykkeet huo-
mioiden. Uusien ja peruskorjattavien koulujen ja päiväkotien ilmanvaih-
tojärjestelmät suunnitellaan uuden ympäristöministeriön asetuksen ra-
kennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta mukaan tasapaineiseksi 
siten, ettei ilmanvaihtojärjestelmä aiheuta rakenteisiin ylipaineen vuoksi 
rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen 
vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. Siirtoilmaventtiileitä ei 
uusissa rakennuksissa todennäköisesti tarvita, mutta vanhemmissa 
niistä voi olla hyötyä. Koulu- ja päiväkotirakennuksissa niiden akustisiin 
ominaisuuksiin tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. 

Suomessa ei enää ole voimassa olevaa lakia palvelurakennusten il-
manvaihtojärjestelmien puhdistamistiheydestä. Ilmanvaihtojärjestel-
mien puhdistamistarpeen tarkastaminen on kuitenkin erittäin suositelta-
vaa. Helsinkiläisten koulujen ja päiväkotien ilmanvaihtojärjestelmät 
puhdistetaan pääsääntöisesti viiden vuoden välein. Tuloilmasuodatti-
met vaihdetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Yhteiset toimintatavat

STM:n Asumisterveysasetuksessa 2015 todetaan, että ”Rakennuksen 
käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei raken-
nus- ja sisustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kul-
keutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana 
tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Asetuksen soveltamisohjeessa tar-
kennetaan, että ”Tämä voidaan toteuttaa siten, että käyttöajan ulkopuo-
lella ilmanvaihto on jatkuvasti päällä vähintään pienellä osateholla, il-
manvaihtoa käytetään jaksottaisesti tai ilmanvaihto käynnistetään niin 
aikaisessa vaiheessa ennen tilojen käyttöaikaa, että ilmanlaatu täyttää 
käytön aikana sille asetetut vaatimukset. Tämän lisäksi käyttöajan ulko-
puolella ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista si-
sätiloihin esimerkiksi korvausilman puutteesta syntyneen liiallisen ali-
paineisuuden vuoksi.” Asumisterveysasetuksen soveltamisohje sallii 
kolme vaihtoehtoista toimintatapaa käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaih-
dolle.

Suomen kunnat ovat nähneet tarpeen yhtenäistää ja jakaa hyviin sisäil-
maolosuhteisiin vaikuttavien toimintatapojen käytäntöjä. Tähän tarpee-
seen on perustettu Kuntien sisäilmaverkosto, jossa on mukana Suo-
men kahdeksan suurinta kuntaa. Verkoston perustivat Espoo, Helsinki 
ja Vantaa. Sisäilmayhdistys on verkostossa mukana ja toimii tuotosten 
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levittäjänä sekä tukena asiantuntijaroolissa. Sisäilmayhdistyksen strate-
giassa uusimpana toimintamuotona on ”hyvä sisäilma suositusten” lan-
seeraaminen. 

Kuntien sisäilmaverkoston ensimmäiseksi käsiteltäväksi aiheeksi on 
valittu ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat”. Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu on 
kutsunut 50 kunnan sisäilma-asiantuntijoita, -yhdyshenkilöitä ja julkisis-
ta palvelutiloista vastaavia henkilöitä 4.9.2018 Helsinkiin Kallion kortte-
liin ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” seminaariin ja työpajapäivään. 
Tarkoituksena on, että päivän tuotoksista kirjoitetaan ns. konsensuslau-
sunto, jonka Sisäilmayhdistys julkaisee suosituksena Internet-sivuil-
laan.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omai-
suuden hallinta –palvelu päättää 4.9.2018 tilaisuuden jälkeen, miten se 
julkaisee ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” seminaari- ja työpajapäi-
vän päätökset. Ilmanvaihdon toimintaan ja käyntiaikoihin liittyvä ohjeis-
tus tullaan saattamaan kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöhuollon tie-
toon sekä ilmanvaihdon käyttöä yhtenäistämään että hyviä sisäilmasto-
olosuhteita ylläpitämään. Ohjeistus myös esitellään kaupunkiympäristö-
lautakunnalle. Ilmanvaihdon käyntiaikojen valvontaa tullaan kehittä-
mään.

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Kohtaan 37 "Ilmanvaihdon toimintaan ja käyntiaikoihin liit-
tyvä ohjeistus tullaan saattamaan kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistö-
huollon tietoon sekä ilmanvaihdon käyttöä yhtenäistämään että hyviä 
sisäilmasto-olosuhteita ylläpitämään" jälkeen lisätään lause: "Ohjeistus 
myös esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Leo Stra-
niuksen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianna Tuomainen, sisäilmainsinööri, puhelin: 310 38653

marianna.tuomainen(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 159

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana valtuustoaloitetta 
määritellä, tarkentaa ja seurata sisäilman laatua parantavia koneellisen 
ilmanvaihdon käytäntöjä päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennuksissa. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän se-
kä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapi-
dosta. Kaupunkiympäristön toimiala myös määrittää ja ohjeistaa ko-
neellisen ilmanvaihdon periaatteet ja käytänteet sekä seuraa niiden toi-
mivuutta päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskiinteistöissä.

Rakennushankkeissa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää 
palvelukiinteistöjen henkilömäärän sekä tilojen käyttötarkoituksen ja 
kaupunkiympäristön toimiala mitoittaa ja toteuttaa riittävän ilmanvaih-
don. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee uusista tiloista, valmis-
tuneista hankkeista ja merkittävistä asiakasmäärän muutoksista käyt-
töönottoilmoituksen kaupunkiympäristön ympäristöpalveluille, joka tar-
kastaa käyttöönotettavat tilat sekä tekee myös määräaikaistarkastuksia 
palvelukiinteistöissä. Kiinteistöjen riittävästä ylläpitosiivouksesta vastaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Tarkastuksissa ilmenevät mahdol-
liset puutteet ilmanvaihdossa, yllä- ja kunnossapidossa kirjataan, selvi-
tetään ja korjaustarpeet ilmoitetaan kaupunkiympäristön kunnossapi-
dolle. Ilmanvaihdon riittävyyttä ja käytänteitä selvitetään sekä ohjeiste-
taan myös toimialan moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun, johon myös koneellinen ilmanvaihto kuuluu, var-
mistamista ja kehittämistä toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten 
riittävää kunnossa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäris-
tön vastuualuetta.

Terveys- hyvinvointivaikutusten arviointi
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Valtuustoaloitteella parannetaan palvelukiinteistöjen sisäilmastoa ja 
työskentelyolosuhteita.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 298
Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä 
HSL:n B-vyöhykkeeseen

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että kaupunki toimii Östersundomin alueen liittämiseksi 
B-vyöhykkeeseen.

7 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että kaupunki toimii Östersundomin alueen liittämiseksi 
B-vyöhykkeeseen.

Jaa-äänet: 62
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim 
Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaa-
vuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 18
Zahra Abdulla, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi 
Halla-aho, Martina Harms-Aalto, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Maria 
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Landén, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Marcus 
Rantala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Jani 
Valpio, Mauri Venemies

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Nelli Ruotsalainen, Matias Turkkila

Poissa: 2
Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma

Valtuutettu Jani Valpio ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää JAA.

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Ebeling ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunginhallitus toimisi Östersundomin liittämi-
seksi HSL:n B-vyöhykkeeseen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämi-
sestä pääkaupunkiseudulla ja hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lip-
pujärjestelmän. 

HSL:n hallituksen hyväksymä uusi taksa- ja lippujärjestelmä perustuu 
kaarimalliin, jossa vyöhykekaarien rajat perustuvat ensisijaisesti etäi-
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syyteen Helsingin keskustasta. Mallin on katsottu olevan seudullisesti 
selkeämpi, yksinkertaisempia ja oikeudenmukaisempi kuin nykyjärjes-
telmä. Kaarimalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Uu-
dessa järjestelmässä Östersundom sijoittuu vyöhykkeelle C, muu Hel-
sinki vyöhykkeille A ja B.  

Seudullisessa järjestelmässä yhdenvertaisuutta ei voida tarkastella 
asuinkunnan mukaan. Östersundomissa asuvien matkat Helsingin kes-
kustaan kallistuvat, koska matkan hinta riippuu aikaisempaa enemmän 
matkan pituudesta. Uuden järjestelmän mukainen kahden vyöhykkeen 
joukkoliikennematka sen sijaan ei Östersundomissa asuvalle ole kal-
liimpi kuin vastaava matka muilla helsinkiläisillä tai Espoon ja Vantaan 
C-vyöhykkeellä asuvilla. HSL päättää lippujen hinnoista uudessa taksa- 
ja lippujärjestelmässä syksyllä 2018 kuntayhtymän talousarvion käsitte-
lyyn liittyen.

Aloitteen mukainen muutos johtaisi siihen, että pääkaupunkiseudulla 
jouduttaisiin C-kaaren poistuessa käytännössä siirtymään tasatariffiin. 
Tällaista muutosta ei mm. tarvittavien palvelutasolisäysten, kaluston li-
säinvestointien eikä käyttötalousvaikutusten näkökulmasta voida pitää 
perusteltuna.

Östersundomin bussilinjojen liikennöintiaika ja vuoroväli on mitoitettu 
alueen kysyntää vastaaviksi. Joukkoliikenteen tarjontaa ei ole taloudel-
lisesti perusteltua järjestää samantasoisesti kuin tiheästi asutuilla 
alueilla Helsingissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 255

HEL 2018-003209 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 586

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Östersundom on ainoa Helsingin kaupunginosista joka sijaitsee C-vyö-
hykkeellä ja hinnan muutos verrattuna nykyiseen Helsingin sisäiseen 
lippuun tulee olemaan merkittävä. Siksi on oleellista seurata miten alu-
een joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy alueella."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, 
Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 282

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimia-
lueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Myös päätökset lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut vuodesta 2006 alkaen uutta taksa- ja lippujärjestel-
mää samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen 
kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kans-
sa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja eh-
dottamistaan muutoksista. 

HSL valitsi vuonna 2011 uuden taksa- ja lippujärjestelmän perusperi-
aatteeksi kaarimallin, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijai-
sesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun 
alueella on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi vyöhykettä.

Nykyisin käytössä olevassa joukkoliikenteen vyöhykemallissa kaupun-
kien rajoille muodostuu suuret hintaportaat, mikä tekee seutulipun osta-
mista edellyttävistä kuntarajan ylittävistä lyhyistä matkoista kalliita. Ny-
kyisessä järjestelmässä koetaan epäreiluksi myös se, että idässä voi 
matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta 
lännessä seutulippuraja tulee vastaan aiemmin. Samoin hintaporras 
Helsingin ja Sipoon välillä on suuri, koska seutulippu puuttuu välistä.

Joukkoliikenteen palvelutason mitoitus HSL:n joukkoliikenteessä teh-
dään palvelutaso-ohjeen perusteella. Suunnitteluohje sisältää seitse-
mäntasoisen palvelutason luokituksen, joista pääsääntöisesti viittä 
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luokkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty 
palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelye-
täisyyksille pysäkille tai asemalle. Palvelutasoluokittelu perustuu muun 
muassa joukkoliikennematkustajien määriin, joten tiheämmin asutut 
alueet kuuluvat korkeampaan palvelutasoluokkaan kuin harvaan asutut 
alueet.

Östersundomin alue kuuluu parhaimmillaan kahden tähden palveluta-
soluokkaan, jonka luonnehdinta on kohtuullisen joukkoliikenteen palve-
lutaso. Östersundomin kaltaisella harvaan asutulla alueella joukkolii-
kenteen kysyntä on sen verran vähäistä, ettei joukkoliikenteen tarjontaa 
ja palvelutasoa pystytä taloudellisesti järkevästi tuottamaan saman ta-
soisena kuin muualla Helsingissä. Östersundomin alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on kuitenkin nykyään olennaisesti parempi kuin aika-
na ennen alueen liittämistä Helsinkiin. 

HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä Östersundomissa asuvien matkat 
Helsingin keskustaan kallistuvat, koska uudessa tariffimallissa matkan 
hinta riippuu aiempaa enemmän matkan pituudesta. Tehdessään kah-
den vyöhykkeen joukkoliikennematkan, joka jo mm. kattaa seudullisesti 
varsin laajan työssäkäyntialueen, Östersundomin asukas ei kuitenkaan 
joudu maksamaan matkastaan sen enempää kuin muutkaan helsinki-
läiset.

Käsittely

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilan-
netta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolo-
suhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin 
Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tar-
kistaa uudelleen.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyö-
hykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita 
asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon 
ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uu-
delleen.
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Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén, Mika Välipirtti

Poissa: 2
Silvia Modig, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-3. (2 poissa)

15.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 299
Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkutte-
levuuden lisäämisestä

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Malmin keskusta-alueen viih-
tyisyyttä. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Malmin 
aluetta on kehitetty viime vuosina mm. lähiöprojektin toimenpitein. 
Vuonna 2015 käynnistynyt Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus 
valmistuu vuonna 2019. Ala-Malmin liikuntapuiston lasipaviljonki sekä 
Ala-Malmintorin ja Ylä-Malmintorin vesiaiheet kunnostettiin pari vuotta 
sitten. Viime vuonna käynnistyi Longinojanlaakson ja Ala-Malmin liikun-
tapuiston suunnittelu. Liikennevirasto on käynnistänyt suunnittelun ase-
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malaitureiden vikaantumisherkkien eteläisten liukuportaiden muuttami-
sesta tavallisiksi portaiksi.

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee yhteistyössä Malmin aluera-
kentamisprojektin kanssa Malmin keskustan kehittämisvisiota ja -peri-
aatteita. Malmin aluesuunnitelma päivitetään samassa yhteydessä. 
Vuoden 2018 loppuun mennessä selvitetään yhdessä eri toimijoiden 
kanssa, kuinka aseman ja kauppakeskuksen ympäristön viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta voitaisiin lisätä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 256

HEL 2018-003213 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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 587

HEL 2018-003213 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 341

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmi on toinen Helsingin nykyisistä osakeskuksista ja koillisen Helsin-
gin keskeisimpiä joukkoliikenteellisiä solmukohtia. Päärata jakaa Mal-
min ydinalueen Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin. Ytimen eteläpuolitse kulkee 
Kirkonkyläntien ja Latokartanontien muodostama ”high street” -henki-
nen kauppakatu. Malmin kaupunginosakeskustasta suuri osa on raken-
tunut pääosin 1980-luvulla. Malmin ytimestä löytyy myös 1900-luvun 
puolivälin rakennuksia muistumana Helsingin Pitäjänkylän ajoista.

Kaupunkiympäristön toimialalla on vahva tahto Malmin kehittämiselle ja 
profiilin nostamiselle. Helsingin uudessa yleiskaavassa Malmi on yksi 
kolmesta kantakaupungin ulkopuolisesta suuresta keskustatoimintojen 
alueesta. Malmin lentokenttä tulee olemaan merkittävä maankäytön 
muutosalue, ja sen vaikutukset ulottuvat Malmin keskustaan. Malmin 
keskus on osa Malmin lentokentän aluerakentamisprojektia. Tämä 
mahdollistaa kunnostustoimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen myös 
olemassa olevaan ympäristöön.

Malmin keskus muuttuu täydennysrakentamisen myötä. Asemakaava-
palvelu valmistelee Malmin keskustan kehittämisen visiota ja periaattei-
ta yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Visiotyö on avaus keskuksen 
kehittämiselle. Tarkoituksena on täydennysrakentamisen avulla kehit-
tää keskustan vetovoimaa, palveluita ja ympäristön laatua. Samaan yh-
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teyteen ajoitetaan Malmin aluesuunnitelman päivitystyö. 10 vuoden vä-
lein päivitettävissä aluesuunnitelmissa selvitetään muun muassa katu- 
ja viheralueiden nykytila, niiden toimivuus ja parantamistarpeet. Suun-
nitelmien lähtökohtana on tunnistaa alueelliset ominaispiirteet sekä toi-
minnalliset ja maisemalliset tavoitteet. Ne toimivat pohjana yleisten 
alueiden jatkosuunnittelulle.  

Malmin keskuksen julkista tilaa on kehitetty aktiivisesti. Muun muassa 
Helsingin lähiöprojekti kehitti aluetta vuosina 2012 - 2017 yhteistyössä 
kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Pääpainona oli keskeisen julki-
sen tilan parantaminen ja puistoalueiden laatutason nosto.

Kaupungin lähiörahaston rahoitusta suunnattiin Malmin asemaympäris-
töön ja lähialueille. Vuonna 2015 käynnistyi keskeisten julkisten tilojen, 
Ala-Malmintorin ja Pekanraitin, kunnostaminen. Kunnostus valmistuu 
vuonna 2019. Ala-Malmin puiston lasipaviljonki uusittiin vuonna 2016. 
Longinojanlaakson ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu käynnistyi 
vuonna 2017. Muita julkisen ympäristön kunnostustoimenpiteitä on Ylä-
Malmintorin ja Ala-Malmintorin vesiaiheiden kunnostus vuonna 2017 
laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Kunnostamisesta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala. 

Malmin asema on alueen käyntikortti, jonka viihtyisyyttä parannetaan 
yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskuksen poikkeuksellisen laaja 
omistaja- ja toimijarakenne asettaa koordinoidulle kehittämiselle kuiten-
kin omat haasteensa. Tällä hetkellä asemaympäristön ylläpidosta ja ke-
hittämisestä vastaavat VR, Liikennevirasto, Helsingin kaupunki ja kaup-
pakeskuksen toimijat. Muun muassa keskuksen läpi kulkevan ylikulku-
sillan ylläpidosta ja omistajuudesta vastaavat kyseiset toimijat eri aluei-
densa osalta. Kaupunki vastaa yleisten alueiden kunnossapidosta nor-
maalin hoitoluokituksen ja puhtaanapitokäytäntöjen mukaisesti. Pääosa 
Malmin keskuksen alueesta kuuluu samaan hoitoluokkaan II – III kuin 
muut vastaavat alueet Helsingissä. Hoitoluokituksen mukaan muun 
muassa liukkauden torjuntaa sekä näkyvän roskan ja lian poistamista 
tehdään säännöllisesti sekä kadun pesua tarvittaessa. Asemaympäris-
tön roskaisuudesta tai puhtaanapidosta ei ole kantautunut normaalia 
enempää asiakaspalautetta toimialan tietoon.

Helsingin kaupunki jatkaa alueen kehittämistä ja aktiivista keskustelua 
lähiympäristön ja sillan kunnostamisesta valtion ja toimijoiden kanssa. 
Tässä vaiheessa näissä tapaamisissa ei ole vielä edetty yhteisesti to-
teutettaviin ratkaisuihin.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä 
yhdessä VR:n, Liikenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialo-
jen ja kauppakeskuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen 
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ja asemaseudun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä 
sekä puuttua tehokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä 
aiheutuviin ongelmiin.

Käsittely

12.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
9 kokouksen asiana nro 23.

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Päätösehdotukseen lisätään uusi kohta (9), jonka myö-
tä seuraavat kohdat 9-12 siirtyvät kohdiksi 10-13: Kaupunkiympäristön 
toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä yhdessä VR:n, Lii-
kenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialojen ja kauppakes-
kuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen ja asemaseudun 
ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä sekä puuttua te-
hokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä aiheutuviin on-
gelmiin.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Nuutti Hyt-
tisen vastaehdotuksen.

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi
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§ 300
Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraa-
misen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoa valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan että Helsingin kaupunki seuraisi Tampereen kaupungin 
mallia ja kieltäisi tilojensa vuokraamisen rasististen ja ihmisarvoa louk-
kaavien yhdistysten taikka yhteisöjen käyttöön.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan 23.4.2018
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Tampereen kaupunginvaltuusto on 19.2.2018 § 31 päättänyt lisätä kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisohjeeseen kirjauksen, osaksi muita 
ehtoja, ettei tiloja vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rik-
koviin tilaisuuksiin, ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa 
tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Kokoontumisvapaudesta säädetään Suomen perustuslaissa. Perustus-
lain 1 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta 
järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Sananva-
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paudesta säädetään perustuslain 12 §:n 1 momentissa, jonka mukaan 
jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään 
ennakolta estämättä. Sananvapauden ydinaluetta on valtiosääntöoi-
keudellisesti ajatellen yhteiskuntasävytteinen, poliittisesti päämääräha-
kuinen, kansanvallan toteutukseen tähtäävä viestintä. Sananvapaudes-
ta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta säädetään lisäksi Suo-
mea sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artikloissa. 

Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Julkisyhteisönä Hel-
singin kaupunki turvaa perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa 
säädettyä kokoontumisvapautta ja sananvapautta sekä niiden käyttä-
mistä. Vaikka kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisesta sovitaan 
vuokaralaisen kanssa yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee kaupungin 
julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa tehtävässä nou-
dattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoikeuksien ja ihmi-
soikeuksien toteutuminen. 

Perusteltua on, ettei kaupungin tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikol-
liseen toimintaan. Kynnys rajoittaa kaupungin tilojen taikka alueiden 
käyttöä ja puuttua siten välillisesti sananvapauteen ja ihmisten kokoon-
tumisvapauteen on oltava korkealla. Yhteiskunnallinen keskustelu po-
liittisesta aiheesta eri näkökulmista on sallittava tasapuolisesti. Tampe-
reen mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on ongel-
mallista. Viranhaltijan, jolle on delegoitu toimivalta vuokrata kaupungin 
tiloja tai alueita, pitäisi vuokrasopimukseen sitoutumisesta päättäes-
sään tiedossaan olevien seikkojen perusteella osata arvioida onko kyse 
linjauksessa tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä taikka tilaisuuden jär-
jestäjästä.

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimipi-
teistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedon-
vaihto kaupungin ja poliisin välillä on monessa tilanteessa toimiva tapa 
puuttua ennakollisesti mahdolliseen lainvastaiseen toimintaan.

Kaupunki voi myös ennakolta määritellä vuokraehdoissa minkälaiseen 
käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei noudata sopi-
muksen ehtoja voi kaupunki tällaisessa tapauksessa ryhtyä toimenpitei-
siin vuokrasopimuksen päättämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 257

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 532

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 23.4.2018

HEL 2018-003216 T 00 00 03
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Helsingin kaupunki julkisyhteisönä turvaa perustuslaissa ja kansainväli-
sissä sopimuksissa säädettyä kokoontumisvapautta ja sen käyttämistä. 
Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Vaikka tilojen ja aluei-
den vuokraamisesta sovitaan yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee 
kaupungin julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa teh-
tävässä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoikeuk-
sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusteltua varmasti on se, ettei 
tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikolliseen toimintaan. Tampereen 
mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on kuitenkin on-
gelmallista. Viranhaltijan, jolle toimivalta vuokrata kaupungin tiloja tai 
alueita on delegoitu, pitäisi sopimukseen sitoutumisesta päättäessään 
tiedossa olevan seikkojen perusteella arvioida onko kyse linjauksessa 
tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä tai tilaisuuden järjestäjästä. 

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimipi-
teistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedon-
vaihto kaupungin ja esitutkintaviranomaisen välillä on varmasti mones-
sa tilanteessa toimiva tapa puuttua mahdolliseen lainvastaiseen toimin-
taan. Ennakolta kaupunki voi toki vuokrausehdoissa määritellä sen 
minkälaiseen käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei 
noudata sopimuksen ehtoja voisi kaupunki ryhtyä toimenpiteisiin sopi-
muksen päättämiseksi.

Tampereen tapauksessa valtuusto päätti lisätä kulttuuri- ja vapaa-aika-
palveluiden yleisohjeeseen kirjauksen osaksi muita ehtoja, ettei tiloja 
vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, 
ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnitte-
lua harjoittaville yhteisöille.

Lisätiedot
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
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§ 301
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden 
lisäämisestä

HEL 2018-003228 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 Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki ryhtyisi parantamaan Puistolan aseman alueen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Puistolan 
asemanseutua on kehitetty viime vuosina lähiöprojektin toimenpitein 
mm. parantamalla alikulkuja ja lisäämällä polkupyöräpaikkoja. Suutari-
lan aluesuunnitelmassa vuosille 2008-2017 on esitetty kunnostusta 
mm. Tapulinaukiolle ja Maatullinaukiolle, mutta kunnostusta ei vielä ole 
tehty. 

Puistolan alueella on käynnistymässä asemanseudun kaavamuutos-
hanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen julkista tilaa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa laaditaan periaatteet täydennysrakentamiselle. Ase-
makaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2020. Kaavatyön yhteydessä 
tehdään aktiivista vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.
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Puistolan tilannetta ja merkittävimpiä kunnostuskohteita kartoitetaan 
yhdessä asukkaiden kanssa aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä 
noin viiden vuoden kuluttua. Kaupunkiympäristön toimiala voi toteuttaa 
kevyitä, pienimuotoisia toimenpiteitä ennen aluesuunnitelman päivittä-
mistä yhdessä alueen nuorten sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää, voisiko nopeita pa-
rantamistoimenpiteitä toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoivalla Liikennevirastolla ei 
ole suunnitteilla erityisiä parantamistoimenpiteitä asemalla. Alueella on 
käytössä turvakameravalvontajärjestelmä ja kiertävä partio.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
2 Liikenneviraston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 258

HEL 2018-003228 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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 588

HEL 2018-003228 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteen-
päin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret 
ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuu-
lemisten yhteydessä. 

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpa-
joissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tä-
män jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFes-
teillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti 
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Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, 
jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alu-
een rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten nä-
kemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin 
kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta sa-
malla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä 
parannus mahdollisuus olisi" 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa 
lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestel-
mässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret 
ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tär-
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keimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan 
peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen 
lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Puis-
tolan nuorisotalolle.

Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu 
parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella 
parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan alue-
suunnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta 
kunnossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvalli-
suuden parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapuli-
naukiolle ja Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä eden-
neet toteutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittä-
vämpiä kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa 
aluesuunnitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pie-
nimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitel-
man päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voi-
daan vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä 
ja kukkaistutuksia lisäämällä. 

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi aseman-
seudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen jul-
kista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täy-
dennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta 
vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös 
kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutus-
ta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kunnos-
sapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laituriym-
päristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan. 

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan 
budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjal-
ta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusra-
haston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan 
ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten 
kanssa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 212 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/27
10.10.2018

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

§ 302
Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metroju-
nan kuljettajien työoloista

HEL 2018-003838 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 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että metroliikenteen häiriöt selvitetään ja metrojunan kuljettajien työolo-
suhteita parannettaisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että metroliiken-
teen luotettavuudessa oli kevään aikana tavanomaista enemmän on-
gelmia. Luotettavuusongelmia aiheutui infrastruktuurissa ja metrojuna-
kalustossa olleista vioista sekä kuljettajapulasta. Liikenteen volyymit 
ovat kasvaneet merkittävästi länsimetron ja vuorovälin tihentymisen 
vuoksi. Pitkällä metrolinjalla häiriöitä sattuu enemmän ja niistä toipumi-
nen on haasteellisempaa. Toimenpiteisiin häiriöiden ennaltaehkäisemi-
seksi on ryhdytty. 

Kuljettajien työoloihin, mm. wc-käyntien mahdollisuuteen ja ergonomi-
aan on kiinnitetty huomiota. Kuljettajien työehtosopimusten määräykset 
ylittävien taukojen määrää on kuitenkin vähennetty ja ajotehtävien 
osuutta työajasta on lisätty. Työehtosopimusten määräykset ylittävien 
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taukojen vähentäminen on välttämätöntä kustannustehokkuuden pa-
rantamiseksi. 

Uusia metrojunankuljettajia koulutetaan jatkuvasti. Varakuljettajajärjes-
telmä on edelleen käytössä.

Länsimetron myötä metrojunankuljettajan työ on muuttunut. HKL on 
selvittänyt keväällä 2018 yhdessä Työterveyslaitoksen ja Työterveys 
Helsingin kanssa metrojunankuljettajan työn kuormittavuutta. Tulosten 
perusteella arvioidaan muutostarpeita ja tarvittaessa etsitään keinoja 
kuljettajatyön tukemiseksi.

Kaupunginhallitus esittää, että metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista tuodaan suulli-
nen selvitys kaupunginhallitukseen.

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

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 259

HEL 2018-003838 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
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Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 589

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Esitetään palautettavaksi. 

Lisäselvitykset ja-parannukset ovat tarpeen, koska henkilöstöltä saa-
dun tiedon mukaan työilmapiiri on edelleen huono. Aikapankkiin kerty-
neitä vapaasaldoja ei saa pitää. Helteellä ei ole ollut mahdollista tauot-
taa muuta kuin poikkeustapauksissa. Uusin 300-sarjan junan ohjaamo 
on äärimmäisen tukala, eikä asianmukaista viilennystä ole. Ohjaamoti-
lassa ei ole tarpeellista ilmankiertoa.  Jos kaikki junat yritetään ajaa 
HSL:n toivomuksen mukaisesti ruuhka-aikana Matinkylään, henkilöstö 
ei nykyisellään riitä. Varikkohenkilökuntaa on komennettu ajamaan kul-
jettajapulasta johtuen.  Itäkeskukseen itään vievää laiturin pysähtymis-
paikkaa ei ole pyynnöistä huolimatta saatu korjattua. Kuljettajista ja hei-
dän myöhästymisistään pidetään valvomon toimesta "kirjaa" ja jos kul-
jettaja on usein myöhässä pääteasemilta lähtiessään, hän voi joutua 
puhutteluun.. Varakuljettajajärjestelmää ei olla lakkauttamassa, mutta 
työnantaja on vähentänyt varakuljettajien määrää merkittävästi.

Pidentyneet ajoajat ja lyhentyneet tauot heikentävät jo lähtökohtaisesti 
turvallista liikennöintiä. Kuljettajan työ vaatii tarkkaavaisuutta ja jatku-
vaa valmiutta nopeaan reagointiin. Työn koostuminen toistuvista työ-
tehtävistä, sen pakkotahtisuus ja sitovuus ovat peruste sille, että tauko-
ja pitää olla useammin tai niiden pitäisi olla pidempiä. Nyt minimitauot 
ovat 8-10 minuuttia ajopätkien välillä. Metroliikenteessä on ollut vakiin-
tuneena käytäntönä vähintään 10% elpymisaika kierrosajasta. Uusi joh-
to purki elpymisajan ja käyttää siitä nyt nimitystä "työehtosopimusten 
määräyksien ylittävä tauko". Metrojunankuljettajia koulutetaan jatkuvas-
ti, mutta irtisanoutumiset ja pitkät sairaslomat aiheuttavat kroonista kul-
jettajapulaa. Kuljettajia itseään jännittää matkan sujuvuus ja turvalli-
suus, joten korjattavaa on. Edellä olevista seikoista johtuen matkusta-
jien ja henkilökunnan turvallisuus saattaa vaarantua.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus esittää, että metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista tuodaan suulli-
nen selvitys kaupunginhallitukseen."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tomi Sevanderin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 93

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien Pia Kopran ym. aloitetta koskien metrolii-
kenteen häiriöitä ja metronkuljettajien työoloja:

Metroliikenteen luotettavuudessa on kevään aikana ollut eri syistä ta-
vanomaista selvästi enemmän ongelmia. Luotettavuusongelmat ovat 
aiheutuneet niin infrastruktuurissa kuin metrojunakalustossa olleista 
vioista kuin kuljettajapulasta.

Helmikuun loppuun kasautui valitettavasti poikkeuksellisen useita lii-
kennehäiriöitä metroliikenteessä. Liikennehäiriöt aiheutuivat useista eri 
syistä, joita olivat virtakiskon vaurio, häiriö palorullaovessa Ruoholah-
dessa, ratakiskon katkeaminen, vikatilanne paloliukuovessa Kampissa 
ja kurottajan tippuminen kiskoilta ulkopuolisella työmaalla Mellunmäes-
sä. HKL on selvittänyt kunkin häiriön taustalla olevat syyt. Virtakiskon 
vaurion ja ratakiskon katkeamisen taustalla oli kova pakkanen, muiden 
häiriöiden syyt olivat toisistaan riippumattomia. Toimenpiteet vastaa-
vien häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi on käynnistetty ja ne ovat osin 
valmiit.

Metroliikenteen häiriöiden määrään vaikuttaa myös se, että liikenteen 
volyymit ovat kasvaneet merkittävästi länsimetron ja vuorovälin tihenty-
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misen vuoksi. Ennen elokuuta 2016 metroliikenteessä oli talviarkena 
ruuhka-aikaan liikenteessä 4 minuutin vuorovälillä 15 metrojunaa yhtä-
aikaisesti, kun nykyisin vastaava määrä on 2,5 minuutin vuorovälillä 36 
metrojunaa. Niin sanottu pelivara junien välillä häiriötilanteessa on pie-
nentynyt olennaisesti ja lisäksi pitkällä metrolinjalla häiriöitä sattuu 
enemmän ja niistä toipuminen on haasteellisempaa. Länsimetron en-
simmäinen vaihe (Ruoholahti-Matinkylä) kasvatti rataverkon pituuden 
21 kilometristä 35 kilometriin. 

Länsimetron myötä metrojunankuljettajan työ on myös muuttunut. HKL 
selvittää keväällä 2018 yhdessä Työterveyslaitoksen ja Työterveys Hel-
singin kanssa metrojunankuljettajan työn kuormittavuutta. Tulosten pe-
rusteella arvioidaan muutostarpeita ja tarvittaessa etsitään keinoja kul-
jettajatyön tukemiseksi. 

Joka tapauksessa on selvää, että uuden, alun perin automatisoiduksi 
tarkoitetun M300-metrojunan ohjaamon ergonomiaa on tarpeen paran-
taa. Ohjaamon laajamittainen uudistaminen ja mm. kuljettajan istuimen 
ergonomian parantaminen ovat valmisteilla.

Kuljettajien mahdollisuus käydä tarvittaessa wc:ssä on peruslähtökoh-
ta. Kuljettajille on ajovuoroihin suunniteltu wc-tauot Itäkeskukseen 2,5 
tunnin välein tai useammin. Lisäksi Matinkylässä on wc noin 40 metrin 
päässä ohjaamosta junan ollessa lähtölaiturissa. Tapiolassa wc on vas-
taavalla etäisyydellä junan ollessa tulolaiturissa. 

HKL:n kuljettajien paikallisen sopimuksen mukaan työpäivässä on pal-
katon ruokatauko sekä palkallinen 10 minuutin kahvitauko. Käytännös-
sä HKL tarjoaa metronkuljettajille taukoja huomattavasti enemmän, 
vaikka taukojen määrää onkin vähennetty aikaisemmasta. HKL:n liiken-
nöintisopimus HSL:n kanssa päättyy vuoden 2024 lopussa ja saadak-
seen jatkaa liikennöitsijänä on HKL:n kustannustehokkuuden oltava eu-
rooppalaisiin markkinahintoihin nähden kilpailukykyinen. Kuljettajatyön 
tehokkuudessa eri operaattoreiden välisiä eroja selittää isoimpana teki-
jänä kuinka suuren osa työajasta kuljettajat ovat ajotehtävissä. Tähän 
vaikuttavat mm. palkallisten taukojen määrä ja pituus. HKL:n tilanne ei 
voi merkittävästi poiketa eurooppalaisista metroliikennemarkkinoista. 
Koska HKL haluaa jatkaa metron liikennöitsijänä myös tulevaisuudes-
sa, on työehtosopimusten ylittävien taukojen vähentäminen välttämä-
töntä ja HKL on lisännyt ajotehtävien osuutta työajasta. 

HKL tekee myös runsaasti muita tehostamistoimenpiteitä parantaak-
seen kustannustehokkuuttaan ja ollakseen yhteiskunnalle paras vaih-
toehto metron liikennöitsijäksi. HKL ei kuitenkaan ole poistamassa va-
rakuljettajajärjestelmää, vaan varakuljettajien määrää olla säätämässä 
tarvetta vastaavaksi.
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HKL myös kouluttaa jatkuvasti uusia metronkuljettajia, jotta kuljettaja-
määrä saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan kuljettajatarpee-
seen eikä ajamattomia lähtöjä kuljettajapulan takia enää syntyisi. 

Metroliikenteen palvelukyky ja luotettavuus ovat HKL:lle ensiarvoisen 
tärkeitä asioita. HKL tekee laajalla rintamalla toimenpiteitä, jotta metro-
liikenteen korkea laatu ja kaupunkilaisten arjen toimivuus voidaan var-
mistaa. HKL ymmärtää myös täysin, että hyvä henkilöstötyytyväisyys 
on menestyksen ehdoton edellytys. HKL panostaa yhä enemmän ja jat-
kuvasti vuoropuheluun henkilöstönsä kanssa, jotta henkilöstön näke-
mykset ja huolet kuullaan mahdollisimman laajasti, epäkohdat korja-
taan ja muutosten perusteet ovat kaikkien tiedossa.

03.05.2018 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
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§ 303
Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lautta-
saaren liikuntapuistoon

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että  selvitetään mahdollisuus rakentaa tekojäärata Lauttasaareen, Pyr-
kän kaukaloon. 

Hallintosäännön 30  luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkä-
saareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapalloken-
tän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren lii-
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kuntapuistoon suunniteltu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta 
etenkin tulevaisuuden väestöennuste huomioiden. Selvityksessä teko-
jääkenttä verkoston optimaalisimmat sijainnit uusille tekojääkentille si-
jaitsevat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja Haa-
gan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut 
selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaikkara-
kentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi 
alueelle ja Vuosaaren alueelle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteut-
taa laajemman koko toimialan palveluverkkoa koskevan selvityksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueellisten liikuntamahdollisuuksien li-
sääminen on kannatettavaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjes-
tyksessä tulee tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan kaupunkitasoiseen ar-
vioon palvelutarjonnasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 260

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 590

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 120

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asu-
kasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia teko-
jääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren 
tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta 
hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat 
suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannuk-
set. Hanketta ei ole vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen 
ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä.

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousar-
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viossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjel-
massa. 

Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alu-
eella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava 
tekojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikunta-
palvelujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat 
noin 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustan-
nuksia ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen te-
kojääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään 
on jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. 
Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden han-
kintojen lisäystä. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta.  

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaa-
reen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän 
(64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huo-
mioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä te-
kojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Käsittely
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05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan 
"budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mah-
dollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloit-
tamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin 
Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämis-
tä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä 
hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun ja 
kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voi-
daan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja 
nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua 
kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutar-
jonnasta. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 304
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä 
tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että selvitettäisiin mahdollisuuksia tilojen avaamiseen yksin-
huoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille.

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 ja toteaa seuraavaa:                      

Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun rehtori. Iltapäivisin 
kouluilla järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ja 
maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa lapsille ja nuorille.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja 
luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasva-
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tuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen 
ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialalle. Tilavuoroja voidaan hakea koulujen saleista lii-
kunnallista iltakerhotoimintaa varten arkipäivisin klo 17-21 viikonloppui-
sin ja koulujen loma-aikoina 9-21.

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa edullista tai 
maksutonta Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille. Toimintaa järjeste-
tään noin 40 koulussa pääasiassa iltapäivisin. Osa ryhmistä toimii 
myös iltaisin.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi Varaamo-järjestelmää. Koulu-
jen liikuntasalien vuorot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä.

Läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avointa varhaisnuorten toi-
mintaa järjestetään nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisessa nuori-
sotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja verkosto eri puolilla kaupun-
kia. Monet nuorisojärjestöt järjestävät vastaavaa toimintaa, jota kau-
punki tukee avustuksin.

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.8.2018 kaupungin tilojen asukaskäytön 
periaatteet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite iltatoiminnasta 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 261

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 546

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 166

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät 
harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-ai-
koina. 

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai 
edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. 
Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa 
iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä 
toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin il-
ta- ja vapaa-ajankäytön osalta.

Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset 
henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltaker-
hotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 
viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi. 
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Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avoin-
ta varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukoko-
naisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja 
verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järjestä-
vät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siel-
lä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopalve-
lukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluko-
konaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavuo-
rot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-ajan-
käyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien ilta- 
ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalente-
rissa.

Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasa-
lien osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuor-
ten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäi-
sempiin ajankohtiin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret 
pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulu-
päivän jälkeen ja alkuillasta. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää 
koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mu-
kaista iltapäivätoimintaa ja maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa lap-
sille ja nuorille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei itse järjestä koululaisille läksy-, 
harrastus- ja ajanvietekerhoja iltaisin. Toiminnan järjestämisvastuu on 
seuroilla, järjestöillä, yhteisöillä, yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä. Las-
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ten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan myönnetyistä avustuksista vastaa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja 
luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen 
ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön hel-
pottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen 
ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet 
sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman 
käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuk-
siin.

Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjauk-
set tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryh-
mä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä 
on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva jär-
jestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, 
nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisä-
tä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai 
vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, kou-
lujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempai-
nyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansa-
laistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmä-
opetus.”

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 305
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan 
liikuntapuistoon

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki suunnittelisi ja toteuttaisi nyt talousarviossa 
olevilla määrärahoilla lähiliikuntapaikan Puistolan liikuntapuistoon.

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 22.5.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän 
kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään 
lähiliikuntapaikkaa. Koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä kolme 
lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja 
Pukinmäessä. 

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut lähiliikuntapaikan Tapuli-
kaupungin liikuntapuistoon. Tämän lisäksi laajennetaan Latokartanon 
lähiliikuntapaikkaa. 
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Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva mo-
nitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää, nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puis-
tolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme ten-
niskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-
pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämää-
rä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähilii-
kuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen lii-
kuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten Helsingin strategian 
mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähilii-
kuntapaikkaa. Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen 
ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna 
laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa 
rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään, mille vuodelle 
Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 262

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 545

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 109

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttami-
seen Puistolan liikuntapuistoon. 

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 
valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 val-
mistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla mää-
rärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 lähilii-
kuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntä-
mistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista. 

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän 
kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään 
lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Ta-
pulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alu-
eella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat 
Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä. 

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikunta-
paikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan 
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ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. 
Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaik-
kaa. 

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva mo-
nitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puis-
tolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme ten-
niskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-
pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämää-
rä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähilii-
kuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen lii-
kuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti Helsingin stra-
tegian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähilii-
kuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapai-
kan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen li-
säksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa 
rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle 
Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 306
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin 
toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Heimo Laaksesen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että tutkittaisiin ja toteutettaisiin Puistolan Suuntimopuistoon 
uimahallin, jonka lähtökohdaksi otettaisiin keskeisesti ja uudella tavalla 
huomioon myös kesäinen maauimalatoiminta.

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 ja kaupun-
kiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Kahden maauimalan, Uimastadion ja Kumpulan maauimala, lisäksi 
Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen uima-allas, ns. plotti, jo-
hon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. 

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
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kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 k-m² suuruinen.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2027 ei ole osoitettu investointi-
määrärahoja uuden uimahalli-maauimalan rakentamiseen.

Nyt käynnissä olevan Tapulikaupungin, Puistolan ja Heikinlaakson pal-
velutilatarkastelun yhteydessä on mahdollista tutkia uintimahdollisuuk-
sien kehittämistä osana tulevaisuuden uudistuvia monikäyttöisiä palve-
lutiloja. Maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisen edellytyksiä 
Suuntimonpuistoon tai lähialueelle arvioidaan Puistolan asemanseudun 
alueellisen kehittämistyön yhteydessä.

Uimahalli- ja maauimalapalveluiden kysyntä on edelleen suurta. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palve-
luverkkoa koskevan selvityksen. Tässä yhteydessä selvitetään myös  
Helsingin uimahallien ja uimapaikkojen alueellisia kehitystarpeita sekä 
tarkastellaan mahdollisuuksia toteuttaa uusi maauimala tai muu vastaa-
vanlainen ratkaisu jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen tai muulle alu-
eelle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 264

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 548

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 313

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Hankenumero 5264_164

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadionin ja Kumpulan maauimala. Uimastadion peruskor-
jaus valmistui v. 1995 ja Kumpulan maauimala v. 2005. Vuonna 2017 
valmistui Uimastadionin lasten altaan sekä hyppyaltaan ja -tornin pe-
ruskorjaus. Espoon Leppävaaraan valmistui v. 2016 maauimala, joka 
on läntisestä Helsingistä hyvin saavutettavissa.

Helsingin merkittävin maauimala on Uimastadion, jonka kävijämäärät 
ovat noin kaksinkertaiset Kumpulan maauimalaan nähden. Maauimaloi-
den lisäksi Pirkkolassa on ulkona hiekkapohjainen uima-allas - ns. plot-
ti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. Vanhan 
pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uusi pukusuoja-
rakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Vuonna 2013 valmistui 
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plotin ympäristön ja leikkivälineiden uusiminen sekä kuntoiluvälineiden 
lisääminen. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin syvyinen, 
se on etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus 24 rannalla, joista 13 on val-
vottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu yksi-
tyisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka lisää 
kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Keskuspuiston keskiosan vuonna 2014 voimaan tullut asemakaava nro 
12185 mahdollistaa kaksikerroksisen, 9 000 k-m²:n suuruisen uimahal-
lin laajennuksen sekä maauimalatyyppisen ulkona olevan uima-altaan 
nykyisen uimahallin yhteyteen Pirkkolan liikuntapuistoon.

Tapulikaupungin Maatullinpuistossa on leikkipuiston yhteydessä kaksi 
pientä ulkoallasta, jotka ovat alueen lasten ja nuorten suosioissa. Puis-
tolan ja Suutarilan nuorisolla on toiveita paremmista uintimahdollisuuk-
sista.

Jakomäen hiekkakuoppalampien kehittämistä uimapaikaksi selvitetään 
yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Jakomäessä on hiekkakuop-
paan muodostunut sydämen muotoinen lampi nimeltään Sydänlampi, 
jonka hygieeninen laatu on erinomainen ja ekologinen tila hyvä. Lampi-
kokonaisuuteen kuuluu kolme hiekkakuoppalampea Vantaan puolella. 

Tapulikaupungissa Maatullinkujan pohjoispuoleinen uimahalliksi sovel-
tuva tontti muutettiin asuintontiksi vuonna 2013 voimaan tulleessa ase-
makaavassa. Suunnitteluperiaatteiden valmistelu, täydennysrakentami-
sen mahdollisuuksien selvittely ja alueen kehittäminen ovat nyt ajan-
kohtaisia Puistolan asemanseudulla.

Maauimalapohjaisen uimahallin vaatiman ajoneuvoliikenteen ja pysä-
köinnin järjestäminen Suuntimopuistoon olisi haastavaa, vaikka alue ra-
jautuu Puistolan juna-asemaan ja on hyvin saavutettavissa.

Maauimala ei sisälly kymmenvuotiskauden investointiohjelmaan. Toi-
minnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa mah-
dollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen.

Nyt käynnissä olevan Tapulikaupungin, Puistolan ja Heikinlaakson pal-
velutilatarkastelun yhteydessä on kuitenkin mahdollista tutkia uintimah-
dollisuuksien kehittämistä osana tulevaisuuden uudistuvia monikäyttöi-
siä palvelutiloja. Maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisen edelly-
tyksiä Suuntimopuistoon tai lähialueelle arvioidaan Puistolan aseman-
seudun alueellisen kehittämistyön yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 121

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2027 ei ole osoitettu investointi-
määrärahoja uuden uimahalli-maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahat siir-
tyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Uimahalli- ja maauimalapalveluiden kysyntä on edelleen suurta. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palve-
luverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”. 
Tässä yhteydessä selvitetään myös  Helsingin uimahallien ja uimapaik-
kojen alueellisia kehitystarpeita sekä tarkastellaan mahdollisuuksia to-
teuttaa uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyi-
sen uimahallin yhteyteen tai muulle alueelle. Toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista olisi toteuttaa mahdollinen uusi maaui-
mala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen. Östersundomin kaavoituk-
sen yhteydessä on ollut kaavailuissa uuden uimahalli-maauimalan to-
teuttaminen sinne.

Puistola sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Puistolan peruspiiriin kuuluvat 
Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Puistolaan 
on hyvä julkinen raideliikenneyhteys. Uimahalli-maauimalan sijoittami-
nen kaikkine sen vaatimine oheistiloineen esitettyyn Suuntimopuistoon 
voi olla vaikeaa ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaa-
van selvityksessä.

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993–1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003–
2005. Talven 2015–2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016–2017 aikana peruskorjattiin hyppyallas ja –torni 
sekä viimeisimpänä ison altaan laatoitus. Pääkaupunkiseudun kolmas 
maauimala valmistui kesällä 2016 Espoon Leppävaaraan, mikä on hy-
vin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.
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Uimastadion oli vuonna 2017 avoinna 7.5.–17.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5.–27.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet:

Vuosi Uimastadion/kävijämäärä Kumpula/ kävijämäärä
2014 295 334 127 818
2015       278 523 113 216
2016 256 139 104 333
2017 225 433 102 182

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas, ns. plotti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012–2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusittiin 
ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enimmil-
lään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuorten 
suosima kesäkeidas. Vuonna 2017 plotilla oli 33 582 kävijää.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston kes-
kiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä kos-
kevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Asema-
kaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-altaalle 
sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uimahallin 
laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 km² suuruinen.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tarja Loikkanen-Jormakka: Lausunnon kolmannen kappaleen loppuun 
lisätään:
"ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan selvitykses-
sä."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 307
Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta 
päiväkotipaikkapäätöksissä

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pilvi Torsti ja 42 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet tarjota päivähoitopaikat lähikou-
luperiaatteen mukaisesti vuodesta 2019 alkaen.

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 29.5.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Palvelun järjestämistä koskevat periaatteet

Helsingissä lähtökohtana on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan 
mahdollisimman läheltä kotia. Tavoitteena on, että julkisella liikenteellä 
matka kotiovelta varhaiskasvatuspaikkaan on enintään 30 minuuttia. 
Esiopetuspaikka osoitetaan ensisijaisesti lapselle oman asuinalueen 
oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista. Perusope-
tuksessa oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka op-
pilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilaan koulumatkan tulee olla mahdol-
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lisimman turvallinen ja lyhyt. Kaupunki osoittaa oppivelvolliselle lähi-
koulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. 

Monissa osissa kaupunkia palvelun suunnittelun pohjana olevat var-
haiskasvatusalueet ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet poikkeavat 
toisistaan ja ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan hyvin erikokoisia. 
Varhaiskasvatusalueet noudattelevat kaupungin tilastollisten alueiden 
rajoja (piirijako). Perusopetuksessa oppilaaksiottoalueiden rajat pohjau-
tuvat palveluverkkosuunnittelutyöhön, oppilaiden ja koulujen tilapaikko-
jen määrään. Esiopetusalueet rakentuvat perusopetuksen oppilaaksiot-
toalueiden perusteella. Esiopetusalueiden rajat poikkeavat joillakin 
alueilla oppilaaksiottoalueiden rajoista.

Vuonna 2017 noin 30 prosenttia suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
lapsista vaihtoi päiväkotia siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiopetuk-
seen. Vuonna 2017 suomenkielisestä esiopetuksesta perusopetukseen 
siirryttäessä noin 73 prosenttia esiopetuksessa olleista jatkoi saman 
oppilaaksiottoalueen koulussa, jossa esiopetusta tarjonnut päiväkoti si-
jaitsi. Vuonna 2017 ruotsinkielisestä esiopetuksesta perusopetukseen 
siirryttäessä lähes 100 prosenttia oppilaista jatkoi saman oppilaaksiot-
toalueen koulussa. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen var-
haiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Varhais-
kasvatusalueiden, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoaluei-
den yhdenmukaistaminen vahvistaisi lähipalvelukokonaisuutta. Yhte-
näinen palvelualue mahdollistaisi lapselle luontevan siirtymän ja eheän 
opinpolun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. 

Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympä-
ristön, joka tukee hyvinvointia ja kasvua. Sujuvat siirtymät ja yhteistyö 
siirtymävaiheissa tukevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen 
toimintakulttuurien yhtenäistämistä.

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla lähipäiväkotiperiaatteen suuntainen 
lapsen opinpolun sujuvoittaminen on jo aloitettu yhteisellä varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen keskustelulla, alueiden kokonaisuuksien 
kuvaamisella sekä palveluverkkotyönä. Suomenkielistä esiopetusta py-
ritään järjestämään entistä enemmän koulujen kanssa samoissa tilois-
sa, jossa myös iltapäivän osalta varhaiskasvatus järjestetään.  

Selvityksen laatiminen

Kaupunginhallitus pitää aloitteessa mainitun selvityksen tekemistä kan-
natettavana. Selvitystyö mahdollistaa laajan kokonaistarkastelun var-
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haiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämisestä ja 
hakeutumisesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Torsti Pilvi Aloite Kvsto 14032018 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 266

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 550

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 112

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Pilvi Torstin ym. valtuustoaloitteesta koskien selvitystä lähi-
kouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Helsingis-
sä:

Palvelun järjestämistä ohjaavat periaatteet

Lapsen päivähoitopaikan, esiopetuspaikan ja perusopetuksen koulupai-
kan osoittamiseen vaikuttaa vallitseva lainsäädäntö sekä Helsingissä 
päätetyt periaatteet. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen alueellinen hakeutumisprosessi ja valintakriteerit poik-
keavat toisistaan.

Helsingissä lähtökohtana on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan 
mahdollisimman läheltä kotia. Tavoitteena on, että julkisella liikenteellä 
matka kotiovelta varhaiskasvatuspaikkaan on enintään 30 minuuttia. 
Esiopetuspaikka osoitetaan ensisijaisesti lapselle oman asuinalueen 
oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista. Perusope-
tuksessa oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka op-
pilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilaan koulumatkan tulee olla mahdol-
lisimman turvallinen ja lyhyt. Kaupunki osoittaa oppivelvolliselle lähi-
koulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. 

Monissa osissa kaupunkia palvelun suunnittelun pohjana olevat var-
haiskasvatusalueet ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet poikkeavat 
toisistaan ja ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan hyvin erikokoisia. 
Varhaiskasvatusalueet noudattelevat kaupungin tilastollisten alueiden 
rajoja (piirijako). Perusopetuksessa oppilaaksiottoalueiden rajat pohjau-
tuvat palveluverkkosuunnittelutyöhön, oppilaiden ja koulujen tilapaikko-
jen määrään. Esiopetusalueet rakentuvat perusopetuksen oppilaaksiot-
toalueiden pohjalta. Esiopetusalueiden rajat poikkeavat joillakin alueilla 
oppilaaksiottoalueiden rajoista.

Vuonna 2017 noin 30 prosenttia suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
lapsista vaihtoi päiväkotia siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiopetuk-
seen. Vuonna 2017 suomenkielisestä esiopetuksesta perusopetukseen 
siirryttäessä noin 73 prosenttia esiopetuksessa olleista jatkoi saman 
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oppilaaksiottoalueen koulussa, jossa esiopetusta tarjonnut päiväkoti si-
jaitsi. Vuonna 2017 ruotsinkielisestä esiopetuksesta perusopetukseen 
siirryttäessä lähes 100 prosenttia oppilaista jatkoi saman oppilaaksiot-
toalueen koulussa. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen var-
haiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Varhais-
kasvatusalueiden, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoaluei-
den yhdenmukaistaminen vahvistaisi lähipalvelukokonaisuutta. Yhte-
näinen palvelualue mahdollistaisi lapselle luontevan siirtymän ja eheän 
opinpolun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. 

Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympä-
ristön, joka tukee hyvinvointia ja kasvua. Sujuvat siirtymät ja yhteistyö 
siirtymävaiheissa tukevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen 
toimintakulttuurien yhtenäistämistä.

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla lähipäiväkotiperiaatteen suuntainen 
lapsen opinpolun sujuvoittaminen on jo aloitettu yhteisellä varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen keskustelulla, alueiden kokonaisuuksien 
kuvaamisella sekä palveluverkkotyönä. Suomenkielistä esiopetusta py-
ritään järjestämään entistä enemmän koulujen kanssa samoissa tilois-
sa, jossa myös iltapäivän osalta varhaiskasvatus järjestetään.  

Selvityksen laatiminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa mainitun selvi-
tyksen tekemistä. Selvitys voidaan toteuttaa vuoden 2018 aikana, jonka 
jälkeen arvioidaan tarkemmin tarvittavia toimenpiteitä ja aikataulua.

Selvitystyö edellyttää laajaa kokonaistarkastelua varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen sekä perusopetuksen järjestämisestä ja hakeutumisesta.

Selvityksessä tulee kuvata varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perus-
opetuksen palvelunkäytön ja siirtymävaiheiden nykytilanne, palvelua-
lueisiin (oppilaaksiottoalueet), palvelutarpeeseen ja palveluverkkoon 
liittyvät tekijät ja niiden kehitysnäkymät. Lisäksi on arvioitava yhtenäi-
seen lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin siirtymisestä aiheutuvat tilatarve-
muutokset, vaikutukset tilasuunnitteluun, kustannusvaikutukset sekä 
lapsivaikutusten arviointi.

Selvityksessä tulee määritellä lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin uudistu-
neet periaatteet, kuvata lähipäiväkoti-peruskoulu-alueet sekä arvioida, 
millä aikataululla uuteen malliin voidaan siirtyä. Selvitystyössä tulee ot-
taa huomioon digitalisaation mahdollisuudet palveluiden suunnittelus-
sa, palveluihin hakeutumisessa ja palveluiden käytössä.
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Esittelijä
toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi
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§ 308
Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Palo-
heinässä

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tapio Klemetin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tapio Klemetti ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää tavat pidentää hiihtokautta Paloheinässä. 
Aloitteessa todetaan mm. että ilmaston lämmetessä ovat hiihtomahdol-
lisuudet pääkaupunkiseudulla heikentyneet. Jotta hiihdon harrastami-
nen olisi mahdollista mahdollisimman monille, toivotaan aloitteessa Pa-
loheinän hiihtomahdollisuuksien turvaamista ja edelleen kehittämistä. 
Aloitteessa mainitaan, että Espoon Oittaalla ja Vantaan Hakunilassa oli 
viime talvena pystytty avaamaan ladut aiemmin kuin Paloheinässä.

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 lausun-
toon, ja toteaa, että Paloheinän lumetusolosuhteita ollaan parantamas-
sa. Vuodelle 2018 on varattu 200 000 euroa Paloheinän lumetusolo-
suhteiden kehittämiseen. Määrärahalla on tarkoitus suunnitella ja ra-
kentaa vesiputkisto ja sähköverkko latureitin varrelle. Näiden avulla la-
tuja voidaan lumettaa nopeasti, jolloin lyhyitäkin pakkasjaksoja pysty-
tään hyödyntämään. Paloheinän tykkilumen valmistamisessa käytetään 
vesijohtovettä, joka jäähdytetään jäähdytystornissa. Espoon Oittaalla ja 
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Vantaan Hakunilassa voidaan käyttää alijäähtynyttä luonnonvettä, jol-
loin tykkilumen valmistaminen on tehokkaampaa. Paloheinässä on lä-
himpään luonnonveteen matkaa yli kilometri, ja Vantaanjoelle kaksi ki-
lometriä.

Lautakunnan lausunnossa todetaan lopuksi, että Paloheinän hiihtoalu-
eella voi hyvällä talvisäällä vierailla tuhansia hiihtäjiä. Harrastehiihdon 
suosion kasvu, kaikille sopivat hiihtoladut sekä Helsingin alueen väes-
töpohja luovat pohjan Paloheinän alueen suosiolle. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala pyrkii kehittämään alueen hiihto-olosuhteita käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tapio Klemetin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 267

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 551

HEL 2018-001999 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tapio Klemetin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 94

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Paloheinän ulkoilualueen latuverkoston ylläpidosta vastaa kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus. Liikuntapalvelut on 
huolehtinut, että kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimiin vuoden 
2018 investointimäärärahoihin, kohtaan 8 04 01 02 liikuntapaikat ja ul-
koilualueet on varattu 200 000 euroa Paloheinän lumetusolosuhteiden 
kehittämiseen. 

Määrärahalla on tarkoitus suunnitteluttaa ja rakennuttaa vesiputkisto ja 
sähköverkko reitin varteen, jolloin tykkilumi saadaan ns. ammuttua suo-
raan latureitille. Näin lyhyitäkin pakkasjaksoja pystytään hyödyntä-
mään, eikä maapinnan jäätymistä jouduta odottamaan. Tällä hetkellä 
lumi tykitetään Paloheinän alueella yhteen paikkaan, josta se levitetään 
raskaalla kalustolla latureiteille. Tällöin joudutaan odottamaan, että reit-
tipohjat ovat jäätyneet kestääkseen raskaan kaluston painon lunta levi-
tettäessä latureiteille. 

Uuden järjestelmän myötä lumitykki tuodaan ladulle ja kytketään vesi-
johto- ja sähköverkkoon. Lumi tykitetään suoraan latureitille, jonka jäl-
keen latukone tasaa ladulle tykitetyn lumen. Tämän kaltainen järjestel-
mä on käytössä esim. Vihti Ski Centerissä, Espoossa Oittaalla ja Van-
taan Hakunilassa. 

Liikuntapalvelut ei ole aiemmin katsonut tarpeelliseksi tehdä selvitystä 
mahdollisen putken rakentamisesta Paloheinän ulkoilualueelle, sillä 
hyödyn on todettu olevan pieni. Hyöty on näkyvä siinä vaiheessa, kun 
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pakkanen pysyy lähellä nollaa, jolloin tykkilunta voidaan tehdä. Tämä 
ero oli kuluneena talvena hyvin havaittavissa, kun Oittalla ja Hakunilas-
sa pystyttiin tykittämään lunta ja ladut saatiin auki huomattavasti aikai-
semmin kuin Paloheinässä. 

Lumetettavien latujen suunnittelussa on otettava huomioon sen sijainti 
huomioiden kaikentasoiset hiihtäjät sekä myös muut liikkujat Palohei-
nän ulkoilualueella. Lumetettavat ladut tullaan todennäköisesti toteutta-
maan Paloheinän hiihtostadionin viereen, n. 1,0 km tasaisille reiteille 
sekä n. 1,8 km haastavammalle metsäreitille. Eri vaativuusasteisilla rei-
teillä pystytään huomioimaan kaikenkuntoiset- ja tasoiset hiihtäjät. Tä-
mä sijainti mahdollistaa myös hyvin stadionalueen hyödyntämisen tyk-
kilumialueena.

Helsingissä on laadittu hiihto-olosuhteiden luomiseksi suunnitelma mi-
ten vuosittain latujen kunnossapito organisoidaan. Kivikon hiihtohalli 
avataan vuosittain syys-lokakuun vaihteessa ja halli pidetään auki niin 
kauan talvea vasten, kun asiakkaita riittää. Paloheinässä tykkilumilatua 
päästään tekemään säiden salliessa, yleensä joulukuun aikana. Mikäli 
luonnonlunta ei ole satanut riittävästi tammikuun aikana luonnonlumila-
tujen kunnostamiseksi, on pyritty sään salliessa Paloheinän lisäksi te-
kemään Vuosaaren Mustavuoreen tykkilumilatu. 

Paloheinän tykkilumen valmistamisessa käytetään vesijohtovettä, joka 
jäähdytetään jäädytystornissa, jolloin emme pääse samalle kylmyysta-
solle kuin Espoon Oittaalla ja Vantaan Hakunilassa, joissa käytetään 
alijäähtynyttä luonnonvettä. Oittaalla vesi otetaan järvestä ja Hakunilas-
sa purosta. Näin ollen heillä tykkilumen valmistaminen on tehokkaam-
paa. 

Paloheinää lähinnä mahdollisesti käytettävissä oleva luonnonvesi löy-
tyy Kuninkaantammessa sijaitsevasta Palettilammesta, lammen veden 
riittävyydestä ei ole tehty selvitystä. Linnun tietä matkaa Paloheinän 
majalta lammelle kertyy yli kilometri. Vantaanjokeen matkaa kertyy lin-
nuntietä lähes kaksi kilometriä. 

Paloheinän hiihtoaluetta pidetään hiihtäjien keskuudessa jopa Suomen 
vilkkaimpana maastohiihtokeskuksena. Hyvällä talvisäällä alueella vie-
railee päivittäin tuhansia hiihtäjiä. Harrastehiihdon suosion kasvu, kai-
kille sopivat hiihtoladut sekä Helsingin alueen väestöpohja luovat poh-
jan Paloheinän alueen suosiolle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii 
kehittämään alueen hiihto-olosuhteita ja käytettävissä olevien resurs-
sien ja määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 249 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/33
10.10.2018

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

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi
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§ 309
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saami-
seksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 18 muuta valtuutettua esittävät, että 
kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Siilitien ja 
Herttoniemen väliseen, noin viiden metrin korkuiseen ja 1,5 kilometrin 
pituiseen meluvalliin. Aloitteessa todetaan, että meluvalli on kaupunki-
kuvallisesti kiinnostava kohde, ja ehdotus on linjassa kaupungin vision 
kanssa, jossa edistetään kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötai-
teen kautta.

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aloitteesta antamassa lausunnossa 
todetaan, että kyseinen melumuuri soveltuisi luvallisen graffititaiteen 
kohteeksi. Näin suurten kohteiden toteutus edellyttää kuitenkin, että 
kaupunki selkeyttää omia toimintamallejaan. Rakennushankkeiden 
suunnittelu- ja päätösvaihe olisi luontevin aika käynnistää keskustelut 
tämän kokoluokan taidehankkeista. Taidehankkeen voisi sisällyttää al-
kuperäiseen rakentamishankkeeseen ja rakentamisen kustannuksiin. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan resurssit eivät mahdollista näin isojen 
hankkeiden toteuttamista. Yksi mahdollinen toteuttajataho voisi olla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 251 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/34
10.10.2018

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

Helsingin Juhlaviikot. Toinen vaihtoehtoinen malli olisi yhteisötaidetoi-
mijoiden aloite, jota voitaisiin rahoittaa osallistuvan budjetoinnin kautta. 
Joka tapauksessa hanke on niin mittava, että sen toteuttaminen vaatii 
pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun.  

Kaupunkiympäristön toimialan lausunnossa 14.8.2018 todetaan, että 
meluaita rakennetaan yleisten töiden lautakunnan 16.10.2008 tekemän 
päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta meluaita on absorboiva, mi-
kä vähentää metromelun heijastumista meluesteestä. Graffiti- tai mu-
raalitaide vaatii yleensä tasaisen ja kovan pinnan, joka puolestaan hei-
jastaa ääntä. Meluseinien eteen tehdään kasvillisuusverkkoja, jotka 
pehmentävät meluseinän olemusta. Teknisessä mielessä ei ole estettä 
asentaa meluseinään jälkikäteen ympäristötaidetta, kunhan se ei muo-
dosta yhtenäistä ääntä heijastavaa pintaa, ja joka on myös kohtuullisin 
kustannuksin ylläpidettävissä. Mahdollisen ympäristötaiteen tekemisen 
yhteydessä on huomioitava erityisesti liikenneturvallisuusnäkökohdat, 
sillä työskentely tapahtuu katualueella vilkkaan Itäväylän välittömässä 
läheisyydessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että graffiti- tai muraalitaiteen sijoittaminen 
Siilitien ja Herttoniemen väliseen meluvalliin olisi poikkeuksellisen mit-
tava hanke, jonka toteuttamiseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ei 
ole mahdollisuuksia. Meluvallin rakenne ei myöskään sovellu perintei-
seen graffiti- tai muraalitaiteeseen. Ympäristötaiteen toteuttaminen me-
luvalliin vaatisi siten kaupungin ulkopuolisia toteuttajia ja mahdollisesti 
myös uudenlaisia teknisiä ratkaisuja. Kaupunginhallitus pitää asiassa 
esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 268

HEL 2018-002599 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 552

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 14.8.2018

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 18 muuta valtuutettua ovat 28.2.2018  
tehneet valtuustoaloitteen taiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien  
väliseen meluvalliin. Aloitteessa todetaan, että meluvalli on n. viiden 
metrin korkuinen, n. 1,5 km pitkä, pääväriltään vihreä, eikä se häikäise 
estetiikallaan jääden hyvin kolkoksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että 
kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen 
meluvalliin. Meluvalli on kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde ja lin-
jassa kaupungin tämän hetkisen visioiden kanssa, joissa edistetään 
kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.
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Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita 
YTLK 16.10.2008 § 602 päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta 
meluaita on absorboiva, mikä vähentää metromelun heijastumista me-
luesteestä. Graffiti- tai muraalitaide vaatii yleensä nimenomaan tasai-
sen ja kovan alustan, esimerkiksi betonimuurin, joka puolestaan heijas-
taisi ääntä. Meluseinien eteen tehdään arkkitehtisuunnitelman mukai-
sesti kasvillisuusverkkoja jotka pehmentävät meluseinän muuten san-
gen massiivista olemusta. Teknisessä mielessä mikään ei estä asenta-
masta meluseinään jälkikäteen ympäristötaidetta kunhan se on sellais-
ta joka pystytään ripustamaan seinän pintaan, ei muodosta yhtenäistä 
ääntä heijastavaa pintaa ja joka on myös kohtuullisin kustannuksin yllä-
pidettävissä kyseisessä ympäristössä.

Jos meluaitaan tehdään ympäristötaidetta, tulee huomioida erityisesti 
liikenneturvallisuusnäkökohdat, sillä työskentely tapahtuu katualueella 
vilkkaan Itäväylän välittömässä läheisyydessä.

Kaupunkiympäristön toimiala 8.8.2018

Lisätiedot
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 88

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kyseinen melumuuri voisi 
olla soveltuva kohde luvalliselle graffititaiteelle. Kaupungin tulee kuiten-
kin ensin selkeyttää omia toimintamallejaan ja sopia, miten näin suuria 
julkisen tilan taidehankkeita voitaisiin toteuttaa. Luontevin aika käynnis-
tää keskustelut näin mittavien hankkeiden taidesisällöistä ja kustannuk-
sista olisi rakentamishankkeiden suunnittelun ja niistä päättämisen yh-
teydessä. Taidehankkeen olisi tällöin voinut sisällyttää alkuperäiseen 
rakentamisohjelmaan ja rakentamisen kustannuksiin. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan omana toimintana näin mittavan julkisen katutaide-
hankkeen toteuttaminen ei ole nykyresurssein mahdollista.

Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
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muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 

Kustannukset näin suureen teokseen olisivat mittavat. Neliötä kohden 
voidaan arvioida kuluvan noin 3 spraymaalipurkkia, jolloin maalin tar-
peen tässä esitetyssä meluaidassa voidaan karkeasti arvioida olevan 
noin 22 500 purkkia. Yleensä laskennallisesti arvioidaan yhden purkin 
arvoksi noin 4 euroa, jolloin yksin nämä kustannukset seinän osalta 
ovat noin 90 000 euroa.  Kustannuksista puuttuu vielä kokonaan muun 
muassa pohjatöiden ja liikenteenvalvonnan kustannukset. Joka tapauk-
sessa hankkeen kustannukset ilman taiteilijoiden omia kuluja ylittävät 
100 000 euroa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lisäksi kaupunkikonsernissa on mui-
takin tahoja, joiden tehtäviin voi kuulua tämän kaltaisten hankkeiden 
edistäminen. Toimija, jolla on erityinen mahdollisuus, ja nykyisen stra-
tegian mukaan myös velvollisuus, tuottaa kaupunkia kehittäviä ja elä-
vöittäviä tapahtumia on Helsingin Juhlaviikot.

Kaupunginosia elävöittävien hankkeiden tuotantotapana voi olla myös 
esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulevaa yhteisötaidetoimi-
joiden aloite ja sen toteuttaminen. Tällöinkin teoskokonaisuuden teke-
mistä kannattaisi jaksottaa useammalle vuodelle, jolloin siitä tulisi 
muuttuva ja elävä osa kaupunkitilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan ensisijainen vaihtoehto 
laajan katutaidehankkeen toteuttamiseen ja tukemiseen on kytkeä han-
ke osaksi melumuurin rakentamisen prosessia ja budjettia. Mikäli taide-
hankkeen kytkeminen rakennushankkeeseen ei enää tällä aikataululla 
ole mahdollista, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimialajohtajan 
johdolla käynnistää keskustelun Helsinki-viikon säätiön kanssa siitä, 
voisivatko juhlaviikot ottaa asiassa taiteellisen ja tuotannollisen vas-
tuun. Joka tapauksessa koko melumuurin maalaushanke on niin mitta-
va operaatio, että sen toteuttaminen ei voi toteutua vielä tämä kesänä, 
vaan hanke vaatii pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Käsittely

24.04.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
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§ 310
Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvista-
misesta elämän loppuvaiheen hoidossa

HEL 2018-001297 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 Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan psykososiaalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen 
hoidossa osana palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kokonaisuutta se-
kä kotisairaalassa.   

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 saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. 
Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan 
ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituk-
sena on lievittää kipua ja muuta kärsimystä sekä tarjota mahdollisim-
man hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Saattohoito 
ajoittuu ihmisen viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on 
yleensä merkittävästi heikentynyt. Palliatiivisen eli oireita lievittävän 
hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn enna-
koivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset (STM 2017:44) 
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä. Suositukset sisäl-
tävät osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän eri tasoille. Oireita lievittävää hoitoa ja saattohoitoa on oltava 
saatavilla hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoa porrastetaan vaativuuden mukaan: Helsingissä vaativaa erityis-
tason saattohoitoa antavat HYKSin palliatiivinen yksikkö ja Terhokoti. 
Erityistason saattohoidosta vastaa Helsingin Suursuon sairaalan pallia-
tiivinen osasto ja saattohoito-osasto, palliatiivinen poliklinikka sekä sai-
raalatasoista hoitoa kotiin vievä kotisairaala. Erityistasolla saattohoito 
on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettu. 

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Pe-
rustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoito, sosiaalihuollon ympärivuoro-
kautiset asumisyksiköt (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) sekä 
sairaaloiden sellaiset osastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta 
saattohoito ei ole osaston päätoimi.  

Erikoissairaanhoidon potilaalle tehdään palliatiivinen hoitolinjaus siinä 
vaiheessa, kun sairauteen ei voida enää vaikuttaa. Potilas siirtyy Hel-
singin kaupungin yksikköön, jos suunnitteilla ei ole oirehoidon erityis-
tekniikoita tai ei ole Terhokodin hoitoa vaativia oireita tai tilannetta. Jos 
potilaalla on hyvä toimintakyky, laaditaan lähete palliatiiviselle poliklini-
kalle. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, annetaan lähete joko kotisai-
raalaan tai Suursuon sairaalaan. Potilaan omalla mielipiteellä on vaiku-
tusta hoitopaikkaohjauksessa. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä saattohoito alkaa, kun poti-
laan vointi heikkenee. Asumisyksikössä on sovittu hoidosta elämän lop-
puun asti, hoitosuunnitelma on tehty ennakoiden mahdolliset ongelmat. 
Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, laaditaan lähete 
kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asumisyksi-
kössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Kotisairaala 
on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon 
liittyvissä asioissa.  

Kotisairaalan saattohoidossa oli vuonna 2017 kotona kuolleita 318, 
joista hoivayksiköissä 138 (43 %). Kotisairaalan ns. soittolistalla oli noin 
300 palliatiivista potilasta ja palliatiivisella poliklinikalla oli aloittanut 50 
potilasta. 

Helsingin palliatiivisen hoidon potilaita hoitaviin yksiköihin on tarvittaes-
sa mahdollisuus hankkia erityistä psykososiaalista tukea Terhokodista. 
Palliatiivisten potilaiden määrän kasvaessa myös psykososiaalisen 
tuen tarve kasvaa. Erityisesti kotona tapahtuvassa saattohoidossa tuen 
riittävyys on tärkeää, koska kotona tapahtuva saattohoito lisääntyy tule-
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vaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi psykososiaalisen tuen 
tarvetta ja varautuu tarvittaessa lisäämään sitä niin, että riittävä tuki 
varmistetaan sekä potilaille että omaisille osana elämän loppuvaiheen 
hoitoa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa.

Laadukas saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat osa ammattitaitoa vaa-
tivaa terveydenhuoltoa. Potilaan paras mahdollinen loppuvaiheen elä-
mänlaatu sekä potilaan ja omaisten suruprosessin tukeminen on tärke-
ää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan korostanut psyko-
sosiaalisen tuen lisäämisen, esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan, ja 
perheille suunnatun kriisityön tarvetta saattohoidossa, palliatiivisessa 
hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa.     

Kaupunginhallitus toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psy-
kiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyt-
töön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin 
saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaa-
lassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 31012018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 269

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 591

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:

”Kaupunginhallitus toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psy-
kiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyt-
töön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin 
saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaa-
lassa.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 145

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Esitys
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ja 27 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien psykososi-
aalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen hoidossa:

”Saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. Palliatiivi-
sella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen 
läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituksena on lie-
vittää kipua ja muuta kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elä-
mänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Saattohoito ajoittuu ihmisen 
viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on yleensä merkit-
tävästi heikentynyt. Palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saatto-
hoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoito-
suunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset palliatiivisen hoi-
don ja saattohoidon järjestämisestä, Palliatiivisen hoidon ja saattohoi-
don järjestäminen, Sosiaali- ja terveysministeriö (2017:44). Ne sisältä-
vät osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-
telmän eri tasoille. Suosituksen mukaan oireita lievittävää hoitoa ja 
saattohoitoa on oltava saatavilla hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoa porrastetaan vaativuuden mukaan: Helsingissä vaativaa erityis-
tason saattohoitoa antavat HYKS:n palliatiivinen yksikkö ja Terhokoti. 
Erityistason saattohoidosta vastaa Helsingin Suursuon sairaalan pallia-
tiivinen osasto ja saattohoito-osasto, palliatiivinen poliklinikka sekä sai-
raalatasoista hoitoa kotiin vievä kotisairaala. Erityistasolla saattohoito 
on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettu. 

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Pe-
rustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoito, sosiaalihuollon ympärivuoro-
kautiset asumisyksiköt esim. tehostettu palveluasuminen sekä sairaa-
loiden sellaiset osastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta saat-
tohoito ei ole osaston päätoimi.  

Erikoissairaanhoidon potilaalle tehdään palliatiivinen hoitolinjaus siinä 
vaiheessa, kun sairauteen ei voida enää vaikuttaa. Potilas siirtyy Hel-
singin kaupungin yksikköön, jos suunnitteilla ei ole oirehoidon erityis-
tekniikoita tai ei ole Terhokodin hoitoa vaativia oireita tai tilannetta. Jos 
potilaalla on hyvä toimintakyky, tehdään lähete palliatiiviselle poliklini-
kalle. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, tehdään lähete joko kotisai-
raalaan tai Suursuon sairaalaan. Potilaan omalla mielipiteellä on vaiku-
tusta, mihin hoitopaikkaan hänet ohjataan. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä saattohoito alkaa, kun poti-
laan vointi heikkenee. Asumisyksikössä on sovittu hoidosta elämän lop-
puun asti, hoitosuunnitelma on tehty ennakoiden mahdolliset ongelmat. 
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Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, tehdään lähete 
kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asumisyksi-
kössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Kotisairaala 
on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon 
liittyvissä asioissa. Asumisyksikössä on moniammatillinen henkilökun-
ta. 

Kotisairaalan saattohoidossa oli vuonna 2017 kotona kuolleita 318, 
joista hoivayksiköissä 138 (43 %). Kotisairaalan ns. soittolistalla oli noin 
300 palliatiivista potilasta ja palliatiivisella poliklinikalla oli aloittanut 
syyskuusta alkaen 50 potilasta. 

Helsingin palliatiivisen hoidon potilaita hoitaviin yksiköihin on tarvittaes-
sa mahdollisuus hankkia erityistä psykososiaalista tukea Terhokodista. 
Palliatiivisten potilaiden määrän kasvaessa myös psykososiaalisen 
tuen tarve kasvaa. Erityisesti kotona tapahtuvassa saattohoidossa tuen 
riittävyys on tärkeää, koska kotona tapahtuva saattohoito lisääntyy tule-
vaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi psykososiaalisen tuen 
tarvetta ja varautuu tarvittaessa lisäämään sitä niin, että riittävä tuki 
varmistetaan sekä potilaille että omaisille osana elämän loppuvaiheen 
hoitoa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esi-
merkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisai-
raalan käyttöön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään 
kaupungin saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti 
kotisairaalassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukas saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat osa terveydenhoitoa ja 
vaativat ammattitaitoa. Potilaan paras mahdollinen elämänlaatu elämän 
loppuvaiheessa sekä potilaan ja omaisten suruprosessin tukeminen 
elämän loppuvaiheen hoidossa on tärkeää sekä potilaalle että omaisil-
le. Sovitut toimintakäytännöt hoidon eri vaiheissa ovat tärkeitä hoito-
henkilökunnalle ja lisäävät osaltaan myös henkilöstön työhyvinvointia.”

Käsittely

22.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen: "Sosiaali- ja terveys-
lautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psykiatrinen 
sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttöön) ja per-
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heille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin saattohoi-
dossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Kristina Backlund, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

kristina.backlund(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 263 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/36
10.10.2018

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

§ 311
Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista

HEL 2018-003217 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 Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huu-
meiden käyttöön tarkoitettuja tiloja. Aloitteen tekijät katsovat, että näin 
saataisiin huumeriippuvaisille lisää tukea ja samalla voitaisiin vähentää 
niitä haittoja, joita piikittäminen esimerkiksi julkisissa wc-tiloissa aiheut-
taa muulle väestölle.      

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

Aloitteesta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, Helsingin poliisilai-
toksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnot.  

Kaupunginhallitus toteaa, että huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vä-
hentävänä toimintana Helsingissä on eri puolilla kaupunkia viisi suo-
nensisäisesti huumeita käyttäville tarkoitettua terveys- ja sosiaalineu-
vontapistettä, joista kaksi toimii matalan kynnyksen päivätoimintayksi-
köiden yhteydessä. Lisäksi liikkuvat työryhmät ja vertaistoimijat vaihta-
vat puhtaita käyttövälineitä ja antavat neuvontaa kadulla ja asunnoissa. 
Noin 1 000 helsinkiläistä on opioidikorvaushoito-ohjelmassa, jolla on 
huumeiden riskikäyttöä ja rikollisuutta vähentävä sekä kuntoutumista 
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edistävä vaikutus. Lisäksi Helsingissä on HIV-positiivisille huumeiden-
käyttäjille tarkoitettu päiväkeskus, jossa he saavat tarvitsemansa ter-
veys- ja sosiaalipalvelut sekä mahdollisuuden vaihtaa käytetyt välineet 
puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle 
koituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös 
mahdollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet 
luottamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymi-
sen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan todeta, että 
valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoituneinta suo-
nensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet muihin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla pistotilalla voi 
olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, koska puhtaissa 
ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien tautien ja ylian-
nostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia väylänä muihin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetään, että kuluvan 
vuoden aikana voidaan selvittää mahdollisuutta pilotoida huumeriippu-
vaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys on mahdollista tehdä ul-
komaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin muiden toi-
mialojen, poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, järjestöjen ja ko-
kemusasiantuntijoiden kanssa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että lautakunnan esittämän laajaan yhteistyö-
hön pohjautuvan pilotointiselvityksen tekeminen on perusteltua. Lauta-
kunnan lausunnossa mainittuun huolelliseen suunnitteluun tulee sisäl-
lyttää terveys- ja hyvinvointivaikutusten ja yleiseen järjestykseen ja tur-
vallisuuteen liittyvien vaikutusten lisäksi oikeudellinen arviointi. Samalla 
kaupunginhallitus pitää virkavastuun oikean kohdentumisen takia pe-
rusteltuna, että päätös mahdollisen pilotin käynnistämisestä tehdään 
selvityksen valmistuttua kaupunginhallituksessa erikseen. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että toinen asiaan liittyvä aloite huu-
meiden tunnistuksesta osana ennalta ehkäisevää päihdetyötä on val-
misteltavana ja tulossa sosiaali- ja terveyslautakuntaan lausunnon an-
tamista varten.      

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 Poliisin lausunto 25.4.2018
3 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto 23.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 270

HEL 2018-003217 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

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 554

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.06.2018 § 168

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon valtuutettu Kati Juvan ym. 
valtuustoaloitteesta koskien huumeidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja:

"Huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vähentävänä toimintana Helsin-
gissä on eri puolilla kaupunkia viisi suonensisäisesti huumeita käyttävil-
le tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä, joista kaksi toimii 
matalan kynnyksen päivätoimintayksiköiden yhteydessä. Lisäksi liikku-
vat työryhmät ja vertaistoimijat vaihtavat puhtaita käyttövälineitä ja an-
tavat neuvontaa kadulla ja asunnoissa. Noin 1 000 helsinkiläistä on 
opioidikorvaushoito-ohjelmassa, jolla on huumeiden riskikäyttöä ja ri-
kollisuutta vähentävä sekä kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi 
Helsingissä on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päivä-
keskus, jossa he saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut sekä 
mahdollisuuden vaihtaa käytetyt välineet puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle 
koituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös 
mahdollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet 
luottamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymi-
sen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, 
koska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
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tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
den kanssa. Lausunnon liitteenä 2 on THL:n lausunto valvotuista pisto-
tiloista ja liitteenä 3 Helsingin poliisin lausunto huumausaineiden käyt-
täjien käyttötiloista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huolellisesti suunnitellut ja piikkihuumeiden käyttäjien aiheuttamien alu-
eellisten häiriöiden kannalta oikein kohdennetut valvotut pistotilat voivat 
olla hyödyllinen lisä nykyisiin terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin ja 
muihin huumehaittoja vähentäviin palveluihin Helsingissä. Pistotilat 
edustavat kansanterveydellistä näkökulmaa huumetyöhön, mutta niillä 
voi olla positiivisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen ja turvalli-
suuteen.”

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Ylihoitaja Leena Alho oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän asiaa palautettavaksi seuraavin perus-
tein:

Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin kaupungin on noudatettava 
tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikoslaki määrittelee huumausai-
neen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa voimassaolevan lainsää-
dännön kanssa. On kestämätön ajatus, että julkinen toimija voisi olla 
tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- ja/tai toimenhaltijoiden val-
vonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausunnossaan pitää aloitetta risti-
riidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhteis-
kunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilanteessa, 
jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelliseen 
ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
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la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että vieroit-
tautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hyväksy-
mään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mitataan 
siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa kun päih-
teidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas apu mata-
lalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia koskevan kappaleen loppuun: "Huumausaineiden käytön ran-
gaistavuus asettaa kuitenkin haasteita kokeilun toteuttamiselle. Paras 
hyöty kokeilusta saataisiin todennäköisesti tilanteessa, jossa huumau-
saineiden käyttö olisi dekriminalisoitu."

Jäsen Leo Bergmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Pilotin mahdollisuutta selvitettäessä tulee arvioi-
da huolella esitetyn toiminnan oikeudelliset näkökohdat suomalaisessa 
toimintaympäristössä. Lisäksi selvityksessä on määriteltävä se mahdol-
linen lisäarvo, minkä esitetty toiminta toisi jo olemassa oleviin palvelui-
hin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustan-
nuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvityksen valmistuttua mahdolli-
nen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten ja muiden näkökohtien 
osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tapio Bergholm: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleen en-
nen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäisen loppuun: 
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"...valvottua pistotilaa mahdollisesti esimerkiksi neulanvaihtopisteiden 
yhteydessä."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia koskevan kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen: "Käyttöti-
laa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti kaupungin omana toimin-
tana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa toiminnan hyvinvointivaiku-
tuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tarvitsemiensa sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden äärelle." 

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sami Heistaro): Pilotin mahdolli-
suutta selvitettäessä tulee arvioida huolella esitetyn toiminnan oikeu-
delliset näkökohdat suomalaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi selvi-
tyksessä on määriteltävä se mahdollinen lisäarvo, minkä esitetty toi-
minta toisi jo olemassa oleviin palveluihin nähden, myös suhteessa esi-
tetyn toiminnan edellyttämiin kustannuksiin. Lautakunta edellyttää, että 
selvityksen valmistuttua mahdollinen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudel-
listen ja muiden näkökohtien osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle 
erikseen päätettäväksi.

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, 
Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tapio Bergholm): Lisätään lausun-
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non viimeiseen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia ensimmäisen loppuun: "...valvottua pistotilaa mahdollisesti esi-
merkiksi neulanvaihtopisteiden yhteydessä."

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Johan Lund, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas 
Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointia koskevan kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen: "Käyttötilaa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti 
kaupungin omana toimintana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa 
toiminnan hyvinvointivaikutuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tar-
vitsemiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle." 

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Johan Lund, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta jätettiin seuraavat eriävät 
mielipiteet:

Jäsen Mari Rantanen: "Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin 
kaupungin on noudatettava tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikos-
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laki määrittelee huumausaineen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa 
voimassaolevan lainsäädännön kanssa. On kestämätön ajatus, että jul-
kinen toimija voisi olla tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- 
ja/tai toimenhaltijoiden valvonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausun-
nossaan pitää aloitetta ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön 
kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhteis-
kunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilanteessa, 
jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelliseen 
ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että vieroit-
tautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hyväksy-
mään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mitataan 
siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa kun päih-
teidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas apu mata-
lalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen."

Jäsenet Sami Heistaro, Seija Muurinen ja Matias Pajula: "Joidenkin 
muissa maissa tehtyjen selvitysten tai tutkimusten mukaan huumeriip-
puvaisille osoitetut tilat huumeiden käyttöä varten ovat tuottaneet 
myönteisiä tuloksia. Vertailutiedon puute muista huumeriippuvaisille 
tarkoitetuista palveluista eri maissa vaikeuttaa kuitenkin tulosten hyö-
dyntämistä Helsingissä.

Kokoomuksen lautakuntaryhmä suhtautuu myönteisesti huumeriippu-
vaisten ihmisten neuvontaan, terveiden valintojen tukemiseen sekä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kyseisen huumeidenkäyttötilan 
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perustaminen kuitenkin saattaa olla ristiriidassa nykylainsäädännön 
kanssa. Kaupungin oikeuspalvelujen kannanottoa ei myöskään ollut 
käytettävissä aloitelausunnosta päätettäessä, joten emme voi tukea 
aloitetta nyt esitetyssä muodossa."

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 312
Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumi-
sen turvaamisesta

HEL 2018-001998 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 Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamista lisärahoituksella.     

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

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja mui-
ta tahoja, jotka jakavat maksutta elintarvikkeita ja tarjoavat maksutto-
mia tai hyvin edullisia yhteisruokailumahdollisuuksia. Elintarvikejakeluja 
käyttävät erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille 
ja säätiöille. Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua 
Helsingissä järjestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelasta-
kaa Suomen nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suu-
ruus päätetään vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. 
Tavoitteena on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdis-
tys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avustus-
päätöksestä. 
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Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisesti yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pe-
lastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toiminnan 
jatkumisen riittävät taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Yhdistys 
on myös mukana työssä, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaih-
toehtoja Helsingissä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 271

HEL 2018-001998 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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 592

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki 
Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloit-
teesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat mak-
suttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Elintarvike-
jakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elä-
mäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua sil-
loin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi 
suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöille 
ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä jär-
jestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen 
nuoret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään 
vuosittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena 
avustamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 
Yhdistys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta avus-
tuspäätöksestä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – 
pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toimin-
nan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin vii-
meksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten 
lahjoitusten merkittävä kasvu.
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Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käyn-
nissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaih-
toehtoja Helsingissä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elin-
tarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilantees-
sa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, et-
tä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron 
lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. 
Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki 
ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan 
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on 
suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa 
amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tie-
don mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana 
syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus 
olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätös-
tä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, 
on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 277 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/37
10.10.2018

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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 313
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon 
valinnanvapausoppaasta

HEL 2018-002601 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 Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 14 muun valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapautta ediste-
tään jakamalla jokaiseen kotiin palveluntuottajien toimintaedellytysten 
valvontaa valaiseva opas.      

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 mikäli hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudes-
ta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 16/2018 vp), ns. valinnanva-
pauslaki, hyväksytään eduskunnassa, sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen valin-
nanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on maakunnan tehtävä. 

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt eduskuntakäsittelyn aikana muu-
toksia valinnanvapauden toteuttamiseen eikä lain lopullinen sisältö ole 
vielä tiedossa. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan maakunta 
huolehtisi valinnanvapaudesta seuraavasti:     
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Asiakkaiden neuvonta

Maakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanva-
pauden piiriin kuuluvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa 
valinnanvapauden käyttämisessä. Maakunnan on muun muassa ylläpi-
dettävä asiakkaita varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista 
ja asiakassetelipalveluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen 
tuottajan tulee antaa asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskei-
senä työvälineenä palvelujen yhteensovittamisessa on palvelutarpee-
seen perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta

Kaikkia palveluntuottajia valvotaan seuraavasti:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulee olla rekisteröityjä ja liittyneitä sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa 
tarkoitettuihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin 
maakunnan liikelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveys-
keskuksiin ja suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin pe-
rusteella palveluja tuottaviin sovelletaan lisäksi hyväksymismenettelyä.

Palveluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto, muun muassa 
koko verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Pal-
veluntuottajan tiedot julkaistaan. Tavoitteena on yhteiskunnallisen hy-
väksyttävyyden ja avoimuuden laaja turvaaminen valinnanvapausmal-
lissa, jossa yksityiset yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. 
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Julkistettavat tiedot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä ja tiedot voi-
daan antaa asiakkaille palveluntuottajavalintojen tekemistä varten.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi maakunta voi aset-
taa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään palve-
lujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alueellises-
ti. Maakunnan tulee kohdella kaikkia hyväksyttyjä palveluntuottajia tas-
apuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat koskea esimerkiksi pal-
velujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palveluketjuja ja palvelujen 
yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeuso-
loihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset suoran valinnan pal-
veluntuottajat ja sen palveluyksiköt sekä asiakassetelipalveluntuottajat 
ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset palveluntuottajien 
kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan Uusi-
maa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee mm. miten ja millä tavoin 
asiakasohjaus, palveluntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta pal-
veluntuottajien valinnassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotteihin ja saanut hankkeeseen 50 miljoonaa 
euroa. Mikäli eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla 
päästään ennakolta kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista 
toimintaa sekä rakentamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien avulla 
saadaan kokemuksia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat sovelta-
mistavat tulevaa maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan 
käytännön tasolla erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen 
malleja sekä asiakasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. 
Uudenmaan valinnanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakas-
polun luominen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018 6

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 273

HEL 2018-002601 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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 593

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 154

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoa-
loitteeseen valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta:

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeistaminen 
valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen maa-
kunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä tehtä-
vässä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki pa-
nostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen mai-
neeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on 
huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuu-
luvia palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden 
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita 
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipal-
veluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen tuottajan tulisi antaa 
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskeisenä työvälineenä pal-
velujen yhteensovittamisessa asiakastasolla olisi palvelutarpeeseen 
perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palvelu-
ja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta lainsäädännön näkökulmasta

Valvonnasta säädetään valinnanvapauslaissa. Lainsäädäntöön perus-
tuvat kriteerit kaikille tuottajille ovat:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.

- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vas-
tuuhenkilö.
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- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulisi olla palvelujen tuottamisesta annetun lain mu-
kaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin maakunnan lii-
kelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja 
suunhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin perusteella pal-
veluja tuottaviin tuottajiin sovellettaisiin lisäksi hyväksymismenettelyä.

Hallituksen 8.3.2018 annetun lain esitysluonnoksen § 59 mukaan pal-
veluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko 
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Verotuk-
seen liittyvien velvoitteiden hoitamisen tukemiseksi sekä julkisten varo-
jen turvaamiseksi palveluntuottajan tiedot säädettäisiin julkaistavaksi. 
Säännöksellä tavoitellaan näin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja 
avoimuuden laajaa turvaamista valinnanvapausmallissa, jossa yksityi-
set yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. Laissa määritellyt 
julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja 
lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille 
heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Laissa säädettyjen vaatimusten lisäksi maakunta voi 
asettaa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alu-
eellisesti. Maakunnan tulee kuitenkin kohdella kaikkia hyväksyttyjä pal-
veluntuottajia tasapuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat kos-
kea esimerkiksi palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palvelu-
ketjuja ja palvelujen yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset 
suoran valinnan palveluntuottajat ja sen palveluyksiköt ja asiakasseteli-
palveluntuottajat ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset 
palveluntuottajien kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan par-
haillaan Uusimaa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee toimintansa 
osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, palve-
luntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien valin-
nassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit kokeilun alustana
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Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uuden-
maan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Mikäli edus-
kunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla päästään ennakolta 
kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä raken-
tamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien kautta saadaan kokemuk-
sia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat soveltamistavat tulevaa 
maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan käytännön tasolla 
erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen malleja sekä asia-
kasohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Uudenmaan valin-
nanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luominen, 
joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvittavan 
avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Piloteista saatavaa tietoa 
tullaan hyödyntämään tulevan maakunnan toimintojen rakentamisessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien palve-
lujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tuen 
tuottajista valintojensa pohjaksi."

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Hel-
singin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laa-
tuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjää-
mään kilpailussa." 

Kannattaja: jäsen Esa Olavi Lehtopuro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää 
kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja 
terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jot-
ta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa." 
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Jaa-äänet: 4
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Esa 
Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi
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§ 314
Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psy-
kiatrisen avohoidon lyhytterapioista

HEL 2018-002602 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 Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhyttera-
pioiden lisäämiskeinojen selvittämistä.  

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 lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -
suositusten mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistunei-
suushäiriöiden hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan peruster-
veydenhuollossa hoidon porrasteisuuden mukaisesti.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 287 (599)
Kaupunginvaltuusto

Asia/39
10.10.2018

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

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itsehoitosivujen kautta. Tä-
män lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvittaessa suoraan psy-
kiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskukseen ja fysioterapia- ja 
liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1 000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin. Toiminta on 
aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole riittävää, potilas ohjataan erikoista-
solle, esimerkiksi psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUSin ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle yksilöl-
listen tarpeiden mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti perus- ja 
erikoistason yhteistyönä. Toiminta on monimuotoista ja sitä on jatku-
vasti kehitetty tarpeita arvioiden. 

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää keinoja parantaa 
nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisä-
tä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 274

HEL 2018-002602 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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 594

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:

”Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää keinoja paran-
taa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja 
lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa"
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Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, 
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10 (1 tyhjä).

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 153

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ym. valtuustoaloitteesta koskien lyhytterapioiden lisäämistä pe-
rusterveydenhuollossa ja psykiatrisessa avohoidossa:

”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin 
pohjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai ryhmäp-
sykoterapia.
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Lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -suositusten 
mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöi-
den hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan hoidon porrasteisuu-
den mukaisesti perusterveydenhuollossa.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoitoryh-
mä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty koko 
Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itse kaupungin itsehoitosi-
vujen kautta. Tämän lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan tarvit-
taessa suoraan psykiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapiakeskuk-
seen ja fysioterapia- ja liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoihin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman arki-
päivän sisällä avunpyynnöstä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole potilaalle riittävää, hänet ohjataan 
erikoistasolle esim. psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUS:n ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme (3) 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Suuri 
osa perusterveydenhuoltoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
takia hakeutuvista potilaista ei voi saada tai ei tarvitse Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää 
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ja korvata kuntoutuspsykoterapiaa silloin, kun sen edellytykset täytty-
vät. Lyhytpsykoterapiat eivät näin ole vaihtoehto Kelan kuntoutuspsy-
koterapialle, vaan kuntoutuspsykoterapiaa pitäisi tarjota potilaalle esim. 
vasta siinä vaiheessa, kun asianmukaisesta hoidollisesta lyhytinterven-
tiosta ei ole ollut hyötyä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti 
perus- ja erikoistason yhteistyönä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa 
nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisä-
tä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden varhainen tunnistaminen ja alku-
vaiheen asianmukainen hoito ehkäisevät oireilun vaikeutumista ja kroo-
nistumista. Lyhytpsykoterapia oikein kohdennettuina on usein potilaalle 
riittävä sekä vaikuttava ja kustannustehokas interventio. Ryhmämuotoi-
sen hoidon tarjoaman vertaistuen avulla on mahdollista vähentää mie-
lenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa.”

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Hannu Tuominen: Esitän lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen lisättäväksi: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa no-
peaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisätä 
lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa. "

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Hannu Tuominen): Esitän lausun-
non viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia jälkeen lisättäväksi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeä-
nä selvittää keinoja parantaa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sai-
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raanhoitajalle sekä keinoja lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveyden-
huollossa. "

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sakari 
Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjää 3).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 315
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-010588, 2018-010589, 2018-010590, 2018-010591, 2018-010592, 2018-010593, 2018-010594

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Pia Kopran ym. aloite Hietaniemen rannan ja sen lähialu-
een rauhoittamisesta festivaaleilta ym. vastaavilta tapahtumilta

 valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite Pysäytä ilmastonmuu-
tos -kampanjan käynnistämisestä Helsingissä

 valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite itsemurhien ehkäisyohjelman 
käynnistämisestä

 valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen hankkeesta

 valtuutettu Atte Harjanteen ym. aloite Vanhankaupunginkosken pa-
don purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite seksuaalikasvatuksen kehit-
tämisestä kouluissa

 valtuutettu Mia Nygårdin ym. aloite selvitystyön käynnistämisestä 
kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yri-
tysten sijoittautumissuunnitelmiin. 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 276
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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§ 277
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Ville Jalovaara och Pia 
Kopra till protokolljusterare med ledamöterna Terhi Koulumies och 
Ozan Yanar som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Ville Jalovaara 
och Pia Kopra till protokolljusterare med ledamöterna Terhi Koulumies 
och Ozan Yanar 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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§ 278
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamöterna Eva Biaudets, Veronika 
Honkasalos och Kaisa Hernbergs frågor om åtgärder för förebyggande 
av klimatförändringen.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 279
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2019

HEL 2018-008728 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2019 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.    
1 3 16.1.2019 18    
2 5 30.1.2019 18  frågestund  
3 7 13.2.2019 18  motionsbehandling  
4 9 27.2.2019 18  frågestund  
5 11 13.3.2019 18    
6 13 27.3.2019 18  frågestund  
7 15 10.4.2019 18    
8 17 24.4.2019 18    
9 19 8.5.2019 18  frågestund  

10 21 22.5.2019 18  motionsbehandling  
11 23 5.6.2019 18    
12 25 19.6.2019 16  bokslut  
13 35 28.8.2019 18    
14 37 11.9.2019 18  frågestund  
15 39 25.9.2019 18  motionsbehandling  
16 41 9.10.2019 18    
17 43 23.10.2019 18  frågestund  
18 45 6.11.2019 18    
19 46 13.11.2019 16  budget  
20 48 27.11.2019 18  budget, motionsbehandling  
21 50 11.12.2019 16    

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när full-
mäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det 
att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling-
en av ett visst ärende. 

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med 
anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak instäl-
la ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den 
fastslagna dagen för sammanträdet. Ändringarna meddelas minst en 
vecka före sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde ska sändas elektroniskt 
minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredrag-
ningslistan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunalla-
gen.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 280
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

HEL 2018-010059 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämnden

 valde Tiina Larsson (nuvarande ersättare för Ted Apter) till ny leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som slu-
tar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde Tiina Larsson (nuvarande ersättare för Ted Ap-
ter) till ny ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden och Laura Vana-
mo som ersättare i hennes ställe på förslag av ledamoten Risto Rauta-
va.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige
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 beviljar Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämnden

 väljer___________ till ny ledamot i fostrans- och utbildningsnämn-
den för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021 

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 264) Mirita Saxberg (Saml.) till leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som börjar 
år 2017. Mirita Saxberg anhåller 25.9.2018 om avsked från förtroende-
uppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 622

HEL 2018-010059 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valita ___________ jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 281
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

HEL 2018-010080 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

 valde Johanna Krabbe till ny ledamot i fostrans- och utbildnings-
nämndens finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde Johanna Krabbe till ny ledamot i fostrans- och 
utbildningsnämndens finska sektion på förslag av ledamoten Risto 
Rautava.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
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 väljer____________ till ny ledamot i fostrans- och utbildningsnämn-
dens finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 265) Mirita Saxberg (Saml.) till leda-
mot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för den mandat-
tid som börjar år 2017. Mirita Saxberg anhåller 25.9.2018 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbildningsnämn-
dens finska sektion.

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 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 623

HEL 2018-010080 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mirita Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

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

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 282
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

HEL 2018-010039 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämnden

 valde Kristiina Ilvonen till ny ersättare (personlig ersättare för Atte 
Kaleva) i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde Kristiina Ilvonen till ny ersättare i stadsmiljö-
nämnden på förslag av ledamoten Risto Rautava.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Mirita Saxberg avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i stadsmiljönämnden
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 väljer _____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Atte 
Kaleva) i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 267) Mirita Saxberg (Saml.) till er-
sättare i stadsmiljönämnden för den mandattid som börjar år 2017. Mi-
rita Saxberg anhåller 25.9.2018 om avsked från förtroendeuppdraget 
som ersättare i stadsmiljönämnden.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 25.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 307 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
10.10.2018

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

Stadsmiljönämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 621

HEL 2018-010039 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mirita Saxbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _____________ varajäseneksi (Atte Kalevan henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 283
Hyrning av lokalerna i Stadsmiljöhuset för stadens bruk

HEL 2018-006481 T 10 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra lokalerna på ca 27 500 m² lägenhetsy-
ta i nybyggnaden Stadsmiljöhuset, som är under byggnad, för Helsing-
fors stads bruk enligt villkoren i det hyresavtal som utgör bilaga 2. 

Hyresavtalet undertecknas samtidigt som köpebrevet. Köpeskillingen 
betalas och betalningen av hyra börjar när objektet har färdigställts och 
tagits emot.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)
3 Kaupunkiympäristötalon esite

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsstyrelsen har 24.9.2018 beslutat sälja hela aktiestocken i bolaget 
Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors (FO-nummer 2876426-4) 
i enlighet med köpebrevet i bilaga 1 till den köpare som framgår av kö-
pebrevet. Det föreslås att stadsfullmäktige ska besluta hyra lokalerna 
på ca 27 500 m² lägenhetsyta i nybyggnaden Stadsmiljöhuset, som ägs 
av det i aktieaffären avsedda bolaget och som är under byggnad, för 
Helsingfors stads bruk.

Stadsstyrelsen har 18.5.2015, § 549, beslutat att det för förvaltningarna 
i tekniska branschen ska uppföras en nybyggnad, som genomförs med 
staden som projekterare och byggherre i form av en hyreslokal i en in-
vesterares ägo, och att staden förbinder sig att hyra lokalen med ett 
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långfristigt hyresavtal. Stadsstyrelsen beslutade samtidigt att investera-
ren väljs efter konkurrensutsättning och att valet föreläggs stadsstyrel-
sen. 

Stadsfullmäktige godkände 28.9.2016, § 240, projektplanen för Stads-
miljöhuset. I motiveringarna för beslutet anges det att staden väljer det 
förmånligaste och bästa anbudet genom konkurrensutsättning och ord-
nar projektfinansiering för byggtiden. Staden avstår vidare från de loka-
ler i stadens ägo som används av de tekniska förvaltningarna, nuvaran-
de stadsmiljösektorn.

Stadsstyrelsen har 12.9.2017, § 839, fattat beslut om att bilda Fastig-
hets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors. Fastighetsaktiebolaget står för 
byggherreuppgifterna och finansieringen under byggtiden för projektet 
Stadsmiljöhuset. Servicehelheten byggnader och allmänna områden i 
stadsmiljösektorn har i enlighet med projektbeslutet ordnat en konkur-
rensutsättning för investerare som gäller tomten 1 i kvarteret 10591 i 10 
stadsdelen (Sörnäs) i Helsingfors stad, fastighetsbeteckning 091-010-
0591-0001, vid Verkstadsgatan 8 och nybyggnaden Stadsmiljöhuset 
som ska uppföras på tomten. Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2018 
tillägga rätt till köp i arrendeavtalet med Fastighets Ab Fiskehamnen 
Tio i Helsingfors för tomten 1 i kvarteret 10591 i 10 stadsdelen (Sörnäs) 
i Helsingfors stad. Köpesumman är 15 miljoner euro. Köpeskillingen för 
aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors är 150 miljoner 
euro.

Stadsmiljösektorn har med den fastighetsinvesterare som gav det bäs-
ta anbudet förberett en aktieaffär som gäller aktierna i fastighetsaktie-
bolaget och ett hyresavtal som gäller hyrning av lokalerna i Stadsmiljö-
huset för stadens bruk. 

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stad inreder gemensamma lokaler för stadsmiljösektorn i 
nybyggnaden Stadsmiljöhuset vid Verkstadsgatan 8 i Sörnäs. Stadsfull-
mäktige beslutade 28.9.2016, § 240, godkänna projektplanen 8.6.2016 
för ett gemensamt lokalprojekt för stadsmiljösektorn. Byggkostnaderna 
exklusive mervärdesskatt får uppgå till högst 113 000 000 euro med 
kostnaderna för parkering beaktade i kostnadsnivån i mars 2016. 

I motiveringarna för projektbeslutet konstateras följande om finansie-
ringen av projektet:

 Stadsstyrelsen beslutade 18.5.2015, 549 §, vid behandlingen av be-
hovsutredningen för projektet att staden ska planera och genomföra 
nybyggnadsprojektet som hyreslokaler. En investerare blir ägare 



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 310 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
10.10.2018

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

och staden förbinder sig att använda lokalerna genom ett långfristigt 
hyresavtal för 20 år. 

 Konkurrensutsättningen för att hitta en investerare inleds efter att 
projektplanen blivit godkänd. Staden har för avsikt att välja det 
förmånligaste och bästa anbudet genom konkurrensutsättningen. 
Alternativen är att hyresnivån konkurrensutsätts med ett fast pris på 
objektet och att priset konkurrensutsätts med en fast hyresnivå och 
med högsta möjliga pris som mål. Valet av en eventuell investerare 
föreläggs stadsstyrelsen.

 I sista hand preciseras valet av genomförandemodell på basis av 
vad som är förmånligast totalt sett. Valet står mellan ännu inte ut-
redda alternativa modeller där projektet inte ingår i stadens egen 
balansräkning. En av de alternativa modellerna är ett fastighetsbo-
lag i stadens ägo.

 Staden ordnar projektfinansiering för byggtiden. Fastighetskontoret 
avstår från de lokaler som nu används av de tekniska förvaltningar-
na och är i stadens ägo.

Byggförfarandet valdes för att så många investerare som möjligt, också 
sådana som verkar på den internationella marknaden, skulle delta i 
konkurrensutsättningen.

I sitt verkställighetsbeslut efter projektbeslutet bemyndigade stadssty-
relsen fastighetskontoret att genomföra en konkurrensutsättning för att 
hitta en investerare som finansierar projektet. Resultatet från konkur-
rensutsättningen skulle sedan föreläggas stadsstyrelsen.

Fastighetsaktiebolag

F.d. fastighetskontoret och sedan 1.6.2017 byggherretjänsten inom 
servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
har svarat för byggherreuppgifterna i Stadsmiljöhusprojektet. Dåvaran-
de lokalcentralen konkurrensutsatte projekteringen och ingick projekte-
ringsavtalen. Byggherretjänsten i stadsmiljösektorn har konkurrensut-
satt genomförandet och undertecknat entreprenadavtalen. 

Stadsstyrelsen har 11.9.2017, § 839, fattat beslut om att bilda Fastig-
hets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors. Fastighetsaktiebolaget infördes 
5.1.2018 i fastighetsregistret. Enligt beslutet står fastighetsbolaget för 
finansieringen av projektet. Fastighetsbolaget har 21.6.2018 underteck-
nat avtalet om byggentreprenaden för projektet med byggherretjänsten 
i stadsmiljösektorn. 

Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors har hittills ordnat finansie-
ringen av projektet under byggtiden med en koncernkontolimit. Kon-
cernkontolimiten bör konverteras senast den dag avtalet verkställs, an-
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tingen genom att bolaget kapitaliseras eller genom att bolaget tar upp 
lån. Konverteringen av koncernkontolimiten påverkar budgeten för det 
år avtalet verkställs om bolaget kapitaliseras eller om bolaget beviljas 
ett lika stort internt lån inom koncernen. 

Stadsmiljönämnden har 12.6.2018, § 329, beslutat utarrendera tomten 
1 i kvarteret 10591 i 10 stadsdelen (Sörnäs) i Helsingfors stad med ett 
långfristigt arrendeavtal till Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsing-
fors. Stadsfullmäktige har 29.8.2018 beslutat tillägga rätt till köp i arren-
deavtalet. 

Konkurrensutsättning för investerare

F.d. fastighetskontoret och sedan 1.6.2017 byggherretjänsten inom 
servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
inledde konkurrensutsättningen för försäljning av Stadsmiljöhuset våren 
2017. Newsec Valuation Oy har varit kommersiell rådgivare vid konkur-
rensutsättningen för att hitta en investerare.

Konkurrensutsättningen genomfördes som en försäljningsprocess i två 
etapper. Alla de potentiella inhemska och internationella professionella 
fastighetsinvesterare som utifrån den disponibla investeringsförmögen-
heten, soliditeten och andra egenskaper har möjlighet att investera i en 
fastighet av denna storlek inbjöds att medverka.

Investerarna identifierades och listades tillsammans med Newsecs or-
ganisation i norra Europa och BNP Paribas Real Estate på global nivå.

Objektet väckte stort intresse bland såväl inhemska som internationella 
investerare.

Anbudsförfarandet förbereddes våren 2017. Inom utsatt tid före 
15.6.2017 kom det in sju anbud, och förhandlingarna fortsatte med 
dem som hade lämnat de bästa anbuden. Den som hade lämnat det 
högsta anbudet drog sig dock ur förfarandet under de fortsatta förhand-
lingarna. 

I detta läge bestämde staden att anbudsförfarandet avbryts och att det 
inleds på nytt när beslut om projektledningsentreprenör och bygglov 
har fattats och det fastighetsbolag som står för finansieringen under 
byggtiden har bildats.  

Eftersom fastighetsmarknaden var överhettad var det i syfte att få bäs-
ta möjliga anbud ändamålsenligt att försäkra sig om byggtidsschemat 
för projektet och att optimera tidsförläggningen av upphandlingar och 
planeringslösningarna före valet av den slutliga investeraren.
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En markbyggnadsentreprenad undertecknades 7.9.2017 med 
Lemminkäinen Oy och en projektledningsentreprenad 7.9.2017 med 
Skanska Talonrakennus Oy. Stadsmiljönämndens miljö- och tillstånds-
sektion fattade 24.11.2017 beslut om bygglovet.

Investerarmarknadsföringen inleddes på nytt 7.3.2018. Under mark-
nadsföringsfasen togs det kontakt med 119 investerare, till vilka det 
också skickades en försäljningsbroschyr över objektet. Av dessa var 
det 38 som återsände sekretessavtalet och granskade investeringspro-
memorian om objektet. Inom utsatt tid före 18.4.2018 lämnade sex in-
vesterare ett villkorligt anbud. De fyra investerare som hade lämnat de 
bästa anbuden valdes för en andra omgång, och tre av dem kom med 
ett uppdaterat anbud. Priset i de anbud som gått vidare varierade mel-
lan 160 700 000 och 165 000 000 euro.

Med det internationella fastighetsinvesteringsbolag som gett det bästa 
anbudet förhandlades det fram ett exklusivitetsavtal med tanke på 
granskning och förhandlingar om genomförandet av köpet före 
28.6.2018. Anbudsgivaren gjorde under denna tid sina egna riskanaly-
ser. Det var meningen att dokumenten för köpet skulle förhandlas fram 
så att en formell beredskap att underteckna köpet nås inom den utsatta 
tiden. Från stadens sida förutsätter detta dock att stadsfullmäktige god-
känner försäljningen av Stadsmiljöhusets tomt 1 i kvarteret 10591 i 10 
stadsdelen (Sörnäs), fastighetsbeteckning 091-010-0591-0001, till Fas-
tighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors. Den affär som gäller hela ak-
tiestocken i fastighetsaktiebolaget genomförs, köpeskillingen betalas, 
äganderätten överförs slutgiltigt och betalningen av hyra börjar när ob-
jektet är färdigställt och mottaget, senast före utgången av juni 2020.  

Bolaget som lämnat det bästa anbudet är ett solitt, internationellt inve-
steringsbolag, som gjort fastighetsinvesteringar i över 50 år och som 
har mer än 400 anställda inom fastighetsinvestering. Bolaget förvaltar 
en fastighetsförmögenhet värd över 34 miljarder euro. I Finland har bo-
laget fastighetsinvesteringar värda ungefär 500 miljoner euro. 

Jämförelse av alternativen

Fastighetsmarknaden fluktuerar kraftigt efter de ekonomiska konjunktu-
rerna, och det viktigaste kriteriet för beslut mellan ägande- och hyresal-
ternativen är när beslutet fattas. Marknadsläget är för närvarande yp-
perligt för försäljning av fastigheter, eftersom efterfrågan och priserna 
på objekt i stil med Stadsmiljöhuset är rekordhöga. Den största orsaken 
till detta är en historiskt hög internationell investerarefterfrågan. Mark-
nadspriserna väntas inte längre stiga så mycket, eftersom räntenivån 
förutspås börja stiga senast nästa år. Nu är det rätt tidpunkt är genom-
föra en eventuell affär, och staden får ett synnerligen bra pris för objek-
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tet. Å andra sidan står för närvarande inemot 14 % av kontorslokalerna 
tomma i huvudstadsregionen, varför staden som en stor och solid aktör 
också har en stark förhandlingsposition på hyresmarknaden. Av denna 
orsak kan staden i anslutning till affären också få en förmånlig lokalhyra 
för de följande 20 åren.

Ägande- och hyresalternativen har granskats med kalkylmodellen DCF, 
som används allmänt för fastighetsprojekt. Enligt modellen granskas de 
kassaflöden som gäller avtalsperioden för objektet diskonterade till 
nuvärde. Objektets marknadsvärde vid den tidpunkt då hyresavtalet ut-
löper är inte känt, och som restvärde i kalkylen har för enkelhetens 
skull därför används objektets tekniska värde, som har fastställts an-
tingen enligt stadens egen slitagemodell eller också enligt Trellum Con-
sulting Oy:s slitagemodell som används allmänt av staten och andra of-
fentliga sammanslutningar. Ingendera modellen beaktar marknads- och 
tillgångsrisken för objektet, utan granskar objektets restvärde enbart ut-
ifrån nuvärdet på fastighetens tekniska eftersatta underhåll.

Modellerna skiljer sig från varandra på så sätt att i stadens modell är 
byggnadsslitaget långsamt i början av livscykeln för att sedan accelere-
ra mot slutet, medan byggnaden enligt Trellums modell slits jämnt med 
1,75 % om året under hela granskningsperioden. Slutresultaten avviker 
från varandra så att ägandet räknat enligt stadens egen modell blir 
ca 2,7 miljoner euro förmånligare under hela avtalsperioden jämfört 
med hyresmodellen. Om byggnadens årliga slitage beaktas enligt Trel-
lums kalkylmodell är objektets restvärde i slutet av hyresperioden 
ca 10 % lägre, varvid hyresalternativet med en investerare som ägare 
blir ca 8,3 miljoner euro förmånligare än ägandealternativet.

Slutresultatet påverkas märkbart också av den diskonteringsränta som 
används i kalkylerna. I kalkylen ovan är diskonteringsräntan 3,5 % (sta-
dens finansiering 1,5 % + inflation 2,0 %). Om kravet på marknadsav-
kastning används som grund för diskonteringsräntan blir kalkylräntan 
5,75 % (3,75 % + inflation 2,0 %), varvid hyresalternativet under avtals-
perioden blir ca 1,4–5,7 miljoner euro förmånligare för staden än ägan-
dealternativet.

Objektets faktiska värde bestäms utom av kassaflödet och den teknis-
ka restvärderisken också av marknads- och tillgångsriskerna. Genom 
att beakta också dessa kan de risker som hänför sig till ägande och 
hyrning behandlas jämförbart.

Beroende på marknadsläget kan restvärdet på ett objekt vara lägre än 
det tekniska värdet, eftersom exempelvis krav i anslutning till förändring 
av arbetssätten utom normalt tekniskt slitage också medför en risk i 
form av extra kostnader för moderniseringen av arbetslokaler. Som ett 
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exempel på detta fenomen kan nämnas flera dyra moderniseringar i 
gamla kontorslokaler i Helsingfors centrum, vilka enligt försiktiga beräk-
ningar har kostat i genomsnitt 500–800 euro/m² för att lokalerna ska fås 
uthyrda på nytt. I fråga om Stadsmiljöhuset skulle en liknande genom-
snittlig kostnad för byggnadens ägare innebära en tillgångsrisk på 
minst 14 miljoner euro, som beräkningen av det tekniska restvärdet inte 
beaktar.

Om stadens lokalbehov förändras under hyresperioden har staden möj-
lighet att ingå underhyresavtal enligt rådande hyresnivå. I ett område 
under utbyggnad såsom Fiskehamnen är det sannolikt att hyresnivån i 
någon mån stiger.

Hyresalternativet innebär att staden då hyresavtalet utlöper smidigt kan 
överväga också andra lokalalternativ, eftersom den inte är bunden till 
objektet i Fiskehamnen. Staden bär i detta alternativ inte den restvär-
derisk som ingår i objektet och behöver när avtalet utlöpt inte se till att 
de tomma lokalerna renoveras och uthyrs enligt de rådande kostnads- 
och hyresnivåerna.

Enligt ägandealternativet bär staden de risker som hänför sig till objek-
tets restvärde och också de risker för livscykelinvesteringar som hänför 
sig till fastighetens skick. Enligt hyresalternativet bär staden bara den 
del av de senare riskerna där reparationsansvaret gäller stadens hyres-
tid.

Erfarenheten visar att det är sällan som behov av större reparationer 
uppkommer under de första 20 åren av en byggnads livscykel. Om så-
dana i alla fall skulle göras i slutet av hyresperioden, så är det i hyres-
avtalet angivet att kostnaderna mellan hyresgivaren och hyrestagaren 
fördelas enligt den beräknade livscykeln för reparationsobjektet i förhål-
lande till den återstående hyrestiden. Om det exempelvis återstår tre år 
av hyresperioden och en 30 års livscykelinvestering görs på objektet, 
betalar staden 1/10 av investeringen och objektet ägare återstående 
9/10.  

Hyresavtal

Enligt hyresavtalet hyr staden lokalerna i Stadsmiljöhuset vid Verk-
stadsgatan 8 på 20 år för sitt bruk. Enligt avtalet har staden en option 
på förlängning av hyrestiden med tio år och därefter ytterligare med tio 
år. Hyresperioden blir därmed högst 20+10+10, dvs. sammanlagt 40 
år. Enligt avtalet står hyrestagaren för alla kostnader för fastighetsun-
derhåll och reparationer under sin besittningstid och för fastighetsskat-
ten och försäkringen.
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Hyreslokalerna omfattar ungefär 27 500 m² lägenhetsyta. Kapitalhyran i 
enlighet med hyresavtalet blir ca 18,5 euro/m² i månaden och ca 6,1 
miljoner euro om året. Hyran justeras årligen i enlighet med stegringen 
i levnadskostnadsindex (1951:10=100). När underhållshyran beräknas 
till 5 euro/m² lägenhetsyta, beräknas totalhyran bli ca 23,5 euro/m² i 
månaden och 7,8 miljoner euro om året. 

Staden konkurrensutsätter och hyr ut en restaurang på ca 1 000 m² lä-
genhetsyta i huset till en utomstående aktör. Totalhyran för lokalerna i 
stadsmiljösektorns bruk blir då ca 7,5 miljoner euro om året. Stadsmil-
jösektorns lokalhyror uppgår för närvarande till sammanlagt ca 9,6 mil-
joner euro om året.

Nivån på de totalhyror som i detta nu begärs för nya kontorslokaler i 
Fiskehamnen och Vallgård är ca 26 euro/m² i månaden. Underhålls-
kostnaderna för nya kontorsobjekt är ca 5 euro/m² i månaden. Nettohy-
resnivån på marknaden är 21 euro/m² i månaden.

Försäljningsinkomster

Enligt de beslut som fattats om projektet Stadsmiljöhuset avstår staden 
från de lokaler i sin ägo som använts eller fortfarande används av de ti-
digare tekniska förvaltningarna och den nuvarande stadsmiljösektorn. 
F.d. fastighetskontoret har sålt fastigheten vid Kaserngatan 21, som 
användes av f.d. byggnadskontoret, till ett pris på 21,5 miljoner euro. 
Stadsfullmäktige beslutade 13.6.2018, § 179, sälja fastigheten vid Folk-
skolegatan 3 till ett pris på 19,5 miljoner euro. Stadsmiljönämnden har 
dessutom 19.6.2018, § 351, föreslagit stadsstyrelsen att lokalerna i sta-
dens bruk vid Broholmsgatan 13 och Andra linjen 7 ska säljas för en 
köpesumma på 15,1 miljoner euro. Också de övriga lokaler som fortfa-
rande är i stadens ägo säljs eller utvecklas med tanke på senare för-
säljning. Beredningen pågår delvis för närvarande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)
3 Kaupunkiympäristötalon esite

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 609

HEL 2018-006481 T 10 01 01 01

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti myydä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman 
Kymppi -nimisen yhtiön (Y-tunnus 2876426-4) koko osakekannan liit-
teenä 1 olevan kauppakirjan mukaisesti siitä ilmenevälle ostajalle.

Kauppakirja liitteineen allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on 
saanut lainvoiman. 

B

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin kaupungin käyttöön 
edellä päätöskohdassa A mainitussa osakekaupassa tarkoitetun yhtiön 
omistaman, rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon uudisrakennuk-
sen tilat, noin 27 500 htm2, liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen muka-
isin ehdoin. 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti kauppakirjan allekirjoi-
tuksen kanssa. Kauppahinta maksetaan ja vuokranmaksu alkaa, kun 
kohde on valmis ja vastaanotettu.

C

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan teknisen johta-
jan allekirjoittamaan edellä päätöskohdassa A mainitun kauppakirjan 
sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 330
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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§ 284
Beslut om vinnare i tävlingen för Broholmsportens planering och 
genomförande samt om försäljning av tomterna och byggnaderna 
på dem (Berghäll, Broholmen tomterna 11306/8 och 11307/7)

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige fattade följande beslut med anledning av planerings-
tävlingen för Broholmsporten (tomterna 11306/8 och 11307/7 på Bro-
holmen):

- Till tävlingsvinnare utses Helsingfors Universitets Studentkår med sin 
plan Lyyra, daterad 27.3.2018.

- Staden säljer tomterna 11306/8 och 11307/7 till Helsingfors Universi-
tets Studentkår för nybygge, i enlighet med anbudet (bilaga 1) och vill-
koren i utkastet till föravtal om fastighetsköp (bilaga 2). Köpeskillingen i 
anbudet uppgår till 15 154 000 euro.  

- Samtidigt som man undertecknar fastighetsköpets föravtal ska man 
även underteckna genomförandeavtalet för nybygget (bilaga 3). 

- I den fortsatta planeringen ska det säkerställas att daghemmet Kaleva 
får verksamhetslokaler antingen i Lyyra eller i närheten. Daghemmet 
Kaleva flyttar till sina nya lokaler som en helhet.

Beslutet fattades på det villkor att Fastighets Ab Verksamhetslokalerna 
i Helsingfors fattar ett eget beslut om tävlingsvinnaren samt att staden 
och Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors avtalar om att 
arrendeavtalet sägs upp i förtid och att äganderätten till tomtens bygg-
nader överförs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarjous
2 Kiinteistökaupan esisopimus ilman liitteitä
3 Siltasaarenportin toteutussopimus ilman liitteitä
4 Ajantasainen asemakaava 8965
5 Ilmakuva
6 Kilpailuohjelma 30.5.2017



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 318 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
10.10.2018

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

7 Osa toteutussuunnitelmasta HYY Lyyra
8 Osa toteutussuunnitelmasta Nrep Oy
9 Osa toteutussuunnitelmasta HGR Property Partners Oy
10 Arvostelupöytäkirja

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Tävlingsdeltagarna Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Med anledning av planeringstävlingen som ordnats för Broholmsporten, 
tomterna 11306/8 och 11307/7, föreslås att Helsingfors Universitets 
Studentkår med sin plan Lyyra, daterad 27.3.2018, utses till vinnare i 
tävlingen. 

Tomterna 11306/8 och 11307/7 ska säljas till vinnaren, Helsingfors Uni-
versitets Studentkår, för att där uppföra nybyggen enligt vinnarens an-
bud och ett utkast till föravtal för fastighetsaffären inom cirka sex måna-
der från att detaljplaneändringen som gör det möjligt att genomföra pla-
nen har trätt i kraft. Den erbjudna köpeskillingen 15 154 000 euro preci-
seras då man gör upp en detaljplaneändring och bygglovsplaner på ba-
sis av föravtalet. Fastighetsköpets föravtal och det genomförandeavtal 
om nybygge som förhandlats fram med tävlingsvinnaren under tävling-
ens gång ska undertecknas samtidigt. 

Staden har utarrenderat tomterna 11306/8 och 11307/7, som affären 
gäller, till bolaget Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, 
som ingår i Helsingfors stadskoncern, och som äger ämbetshusen på 
tomterna, vilka fortfarande delvis är i användning. Arrendeavtalen gäller 
fram till 31.12.2040. I byggnaderna på tomten verkar fortfarande bl.a. 
Helsingfors trafikaffärsverks huvudkontor och ett daghem, vilka måste 
flytta undan nybygget. För att nybygget ska vara möjligt måste staden 
avtala om att arrendeavtalen med Fastighets Ab Verksamhetslokalerna 
i Helsingfors upphör i förtid. Dessutom måste staden med Fastighets 
Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors avtala om överföring av ägan-
derätten till byggnaderna på tomten och om ersättning till bolaget för 
detta. 

Föredragandens motiveringar
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Stadsstyrelsens beslut 16.12.2013 och beslutet om att ordna tävlingen

Då stadsstyrelsen behandlade rapporten om utredning över stadens 
tekniska förvaltningars gemensamma lokaler 16.12.2013, § 1360, fatta-
des beslutet om att uppmana det tidigare fastighetskontoret att i samar-
bete med de dåvarande innehavarna av lokalerna skapa ekonomiska 
förutsättningar för nya lokaler samt att vidta åtgärder för att de gamla 
lokalerna och dessas tomter ska kunna utnyttjas effektivt genom ut-
veckling och realisering.

Den tidigare fastighetsnämnden beslutade 4.5.2017, § 213, ordna en 
tävling om utveckling, köp, och bebyggande av tomterna 11306/8 och 
11307/7 i Berghäll tillsammans med stadsplaneringskontoret och Fas-
tighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, som hör till stadskon-
cernen, i enlighet med de huvudsakliga principerna i utkastet till täv-
lingsprogram.

Tävlingen gällde tomterna och ämbetshusen där, som ska rivas.

Tomten 11307/7 (Andra linjen 7) som är uthyrd till Fastighets Ab Verk-
samhetslokalerna i Helsingfors fram till 31.12.2040 och där det finns ett 
sjuvåningshus från 1965 som utvidgades 1981, ägt av bolaget (4 320 
m² vy). I den gällande detaljplanen nr 8965 är tomten upptagen som 
kvartersområde för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader och dess 
byggrätt uppgår till 4 490 m² vy. 

I byggnaden verkar Helsingfors trafikaffärsverks (HST) huvudkontor. 
Dessutom har man hyrt ut lokaler i byggnaden till utomstående med 
kortvariga hyresavtal.

Hagnäs metrostations norra ingång är integrerad i byggnadens södra 
hörn. I byggnaden har också Helen Elnät Ab en transformatorstation 
samt HST och metron tekniska utrymmen. I detaljplan nr 12290 som 
gäller Centrumslingan har en kund- och brandmanshiss och ett 
rörschakt utmärkts på tomten, vilka inte har beaktats i den nuvarande 
byggnadens utrymmen eller konstruktioner. 

Också den andra tomten 11306/8 (Broholmsgatan 13) som tävlingen 
gällde är utarrenderad till Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i 
Helsingfors fram till 31.12.2040. På tomten finns en byggnad (7 460 m² 
vy) från 1981 i sju våningar som ägs av bolaget. I den gällande detalj-
planen nr 8965 är tomten upptagen som kvartersområde för förvalt-
nings- och ämbetsverksbyggnader och dess byggrätt uppgår till 6 820 
m² vy. 

Byggnaden på tomten användes huvudsakligen av byggnadstill-
synstjänsterna i stadsmiljösektorn. Verksamheten flyttade bort i april 
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2018. I byggnaden verkar nu en av stadens daghemsenheter för vilken 
man som bäst söker efter en ny placering. Dessutom har man hyrt ut 
lokaler i byggnaden till utomstående med kortvariga hyresavtal.

Hagnäs metrostations andra norra ingång är integrerad i byggnadens 
södra hörn och i byggnaden finns tekniska utrymmen för metron. Met-
rotunneln ligger djupt nere i berget på tomtens mark. 

Enligt utredningar är ämbetshusen på båda tomterna föråldrade med 
tanke på de tekniska och funktionella krav som ställs på användningen 
av moderna kontorsbyggnader. Det är därför ändamålsenligt att riva 
byggnaderna och ersätta dem med nya. Tävlingens utgångsläge var att 
man märkbart ska kunna öka tomternas byggrätt inom de ramar som 
nämns i tävlingsprogrammet. 

Målsättningen är att byggnaderna som ska rivas på båda tomterna fri-
görs från sin nuvarande användning när äganderätten övergår till täv-
lingsvinnaren 2020, då detaljplaneändringen som gäller nybygge har 
trätt i kraft. HST och daghemmet måste hitta nya lokaler före detta.

Då stadsmiljönämnden behandlade ärendet 19.6.2018, § 351, fattades 
ett enhälligt beslut om att godkänna ett motförslag enligt vilket man i 
den fortsatta planeringen säkerställer att daghemmet Kaleva får utrym-
men antingen i Lyyra eller i närheten.

Detaljplanen och ett flygfotografi av området utgör bilagorna 4 och 5.

Tävlingen i stora drag

Tävlingsinbjudan och tävlingsprogrammet publicerades på stadens in-
ternetsidor och i tidningar 30.5.2017. Tio deltagare anmälde sig till den 
tvådelade tävlingens första skede. 

Tävlingsjuryn, stadsmiljösektorn under ledning av sin sektorchef, beslu-
tade 26.10.2017 bland ansökningarna och de preliminära tävlingsbidra-
gen välja de tre bidrag som ansågs bäst, enligt bedömningsgrunderna i 
tävlingsprogrammet, till fortsatta förhandlingar. De tävlingsdeltagare 
som gick vidare är Helsingfors Universitets Studentkår (nedan HUS), 
HGR Property Partners Oy och Nrep Oy.

Med alla tre deltagare diskuterade man hur respektive tävlingsbidrag 
kunde utvecklas. Med alla tävlingsdeltagare nåddes enighet om för-
handlingsresultatet, dvs. förverkliga en plan som gör det möjligt att byg-
ga nytt, ett genomförandeavtal om detta och ett föravtal om försäljning 
av tomterna. 

Efter detta bad man alla tävlingsdeltagare att senast 31.5.2018 ge ett 
anbud på en köpesumma utgående från lösningen som förhandlats 
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fram enligt ovan. Alla tre tävlingsdeltagare lämnade in ett anbud om att 
köpa och bebygga tomterna i enlighet med anbudsbegäran inom utsatt 
tid.

Bedömning av genomförandeplanerna och förslag till vinnare i tävlingen

Till tävlingens vinnare utses den som enligt det fastställda tävlingspro-
grammet anses ha det bästa bidraget enligt de bedömningsgrunder 
(bedömningskriterier) som nämns i tävlingsprogrammet, förutsatt att 
denne erbjuder ett totalpris för byggrätten på tomterna som motsvarar 
minst fastigheternas verkliga värde, med beaktande av tävlingsbidra-
gets innehåll och de villkor som förhandlats i fastighetsaffärens föravtal.

Enligt tävlingsprogrammet var arkitektonisk kvalitet och funktionalitet 
bedömningsgrunderna i det andra skedet. De detaljerade bedömnings-
grunderna framgår i punkt 6.2 i tävlingsprogrammet som utgör bilaga 6. 
Helhetslösningens kvalitet och funktionalitet ansågs enligt tävlingspro-
grammet viktigare än att svara mot enskilda bedömningsgrunder.

De centrala punkterna i tävlingsdeltagarnas genomförandeplaner pre-
senteras i bilagorna 7, 8 och 9. Tävlingsdeltagarnas genomförandepla-
ner presenteras närmare på adressen www.hel.fi/suunnittelukilpailut.

Juryn ansåg enhälligt att HUS plan Lyyra var den bästa med stöd av 
tävlingsprogrammets bedömningskriterier. Enligt juryn var planens hel-
hetslösning den bästa och motsvarar bäst tävlingens målsättning om 
arkitektonisk kvalitet och funktionalitet. Det pris som HUS erbjuder för 
tomterna såsom nedan förklaras är minst så stort som angetts i täv-
lingsprogrammet.

Juryns bedömningsprotokoll utgör bilaga 10.

Genomförandeavtalet i huvuddrag

Under tävlingens gång har staden på det sätt som ovan refererats med 
de tre deltagarna förhandlat om hur deltagarnas planer kan genomfö-
ras på tomterna och varje deltagare har i sitt anbud förbundit sig att föl-
ja genomförandeavtalet.  

Genomförandeavtalen har förhandlats så att de är mycket liknande och 
rättvisa, dock med hänsyn till speciella lösningar i tävlingsdeltagarnas 
planer. 

De viktigaste punkterna i genomförandeavtalet som förhandlats med 
HUS är:
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Tomternas köpare är skyldig att på egen bekostnad riva ämbetshusen 
på tomterna och i stället bygga nya byggnader ungefär i enlighet med 
planen jämte de ytor som angränsar till gatuområdena.

Tomtägaren är skyldig att i samband med nybygget bygga offentliga ut-
rymmen åt staden, såsom nya ingångar till metron, schakt, två bilplat-
ser att hyra för servicebilar för metrons service, reservering av råutrym-
me för Centrumslingan och ett nytt utrymme för kvarterets transforma-
torstation.

Den som köper tomten är skyldig att på båda tomterna uppföra nybyg-
gen senast inom 60 månader från att tomterna köptes. Byggnadstiden 
på en enskild tomt får uppgå till högst 36 månader. Målet är att nybyg-
get sker i ett sträck, om möjligt, och att det varar så kort tid som möjligt 
med tanke på byggets olägenheter för miljön, invånarna, dem som rör 
sig på området, metropassagerarna och trafiken. HUS uppskattar att 
tomterna kan bebyggas parallellt och delvis samtidigt på så sätt att 
bygget i sin helhet tar ca 26 månader, men en detaljerad byggplan sak-
nas fortfarande. I genomförandeavtalet finns punkter om avtalsvite i det 
fall att tidsfristerna överskrids. 

I avtalet ingår villkor om köparens skyldighet att försäkra sig mot ska-
dor orsakade av genomförandet samt att ställa en säkerhet på sam-
manlagt två miljoner euro för att uppfylla skyldigheterna. 

Den som köper tomten har rätt att i tio års tid efter att nybygget färdig-
ställts hyra en del av gatuområdet för Broholmsgatan för de terrasser, 
planteringar och gångar som hör till nybygget till det pris som staden 
allmänt tillämpar på dessa, för att liva upp gatan och för det som buti-
kerna i gatunivå behöver.

Staden och HST är skyldiga att bidra till att nybygget genomförs genom 
att godkänna preciserade planer på så sätt som närmare avtalats. 
Dessutom strävar staden efter att så fort som möjligt åstadkomma en 
detaljplaneändring för tomterna som överensstämmer med genomfö-
randeplanen.

I samband med köpet avtalar staden och köparen om servitut och and-
ra användningsavtal, i synnerhet för att säkerställa metrons viktiga 
verksamhetsförutsättningar på tomterna, oavsett nybygget. 

Genomförandeavtalet undertecknas samtidigt som föravtalet för fastig-
hetsköpet.

Försäljning av tomterna, köpeskilling och föravtal
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Helhetspriset som HUS erbjuder i enlighet med anbudet är 15 154 000 
euro för båda tomterna och det grundar sig på följande priser per enhet 
och byggrätter:

Affärslokal (markytan) 800 e/m² vy, sammanlagt 2 930 m² vy

Affärslokal (underjordisk) 500 e/m² vy, sammanlagt 1 970 m² vy

Kontor 600 e/m² vy, sammanlagt 8 200 m² vy

Hotell 700 e/m² vy, sammanlagt 5 900 m² vy

Bostäder 150 e/m² vy, sammanlagt 1 850 m² vy

Byggrätten på tomterna uppgår till sammanlagt 20 850 m² vy.

HUS anbud och dess priserbjudande utgör bilaga 1, där genomföran-
deplanens våningsytor specificerade per tomt och slag framgår. Enligt 
punkt 8 i genomförandeavtalet preciseras den totala köpeskillingen se-
nare, i enlighet med de priser per enhet som nämns ovan, då man gör 
upp närmare bygglovsplaner med stöd av detaljplaneändringen och ge-
nomförandeplanen samt utgående från de bygglov som söks. 

Enligt anbudsbegäran innehåller HUS anbud alla skyldigheter och kost-
nader för tomtens köpare och byggherren enligt genomförandeavtalet. 
Enligt villkoren i genomförandeavtalet är dessa följande: rivning av de 
befintliga ämbetshusen (totalt ca 12 000 m² vy), kostnad för att tillfälligt 
flytta kvarterets transformatorstation under byggnadstiden och att beak-
ta metrons ingångar ovan och under jord, utrymmen, schakt, konstruk-
tioner samt ändring, flyttning och särskild försiktighet gällande tekniska 
system med hänsyn till metrons driftssäkerhet och kundsäkerhet på det 
sätt som närmare nämns i genomförandeavtalet. 

Staden beställde en värdering av en utomstående aktör (Catella pro-
perty 6.10.2017) för tomterna i fråga innan tävlingens andra skede in-
leddes, med den teoretiska utgångspunkten att det på tomterna inte 
finns några byggnader som ska rivas, ingen transformatorstation och 
inga metrotunnlar, ingångar, stationer, utrymmen, schakt, konstruktio-
ner eller tekniska system. 

Det helhetspris som HUS erbjuder för tomterna är bättre än jämförelse-
priset som den utomstående värderaren räknat ut med teoretiska priser 
per enhet och med de byggrättsslag och byggrättsmängder som ingick 
i HUS anbud. 

Staden ansåg att det inte var nödvändigt att be om en ytterligare utom-
stående värdering med hänsyn till genomförandeplanen som ingår i an-
budet, avtalets ansvar och särskilt metrons förpliktande villkor. 
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Med beaktande av vad som anförts ovan anses HUS plan vara bäst 
och det totalpris som HUS erbjudit för tomterna motsvarar minst det 
verkliga värde för tomterna som förutsätts i tävlingsprogrammet.

Enligt föravtalet har köparen rättigheten och skyldigheten att köpa tom-
ten med byggnaderna som ska rivas inom cirka sex månader från och 
med att detaljplanen, som gör det möjligt att bygga nya hus enligt pla-
nerna och genomförandeavtalet, har vunnit laga kraft, dock tidigast 
2.1.2020. Enligt föravtalet ska köpeskillingen preciseras vid tidpunkten 
för försäljningen av tomterna, enligt de bygglov som köparen ansökt 
om och staden godkänt och de preciserade kvadratmeterna för lokaler i 
genomförandeplanen, samt på basis av de priser per enhet för lokaler 
som köparen godkänt. Köpeskillingen höjs med 1,5 procent om året 
räknat för tiden mellan den sista dagen för inlämning av anbud och da-
gen för köpet. I föravtalet finns dessutom ett villkor enligt vilket köparen 
ska betala 10 procent av köpeskillingen enligt anbudet, dvs. 1 515 400 
euro, till staden när föravtalet undertecknas. Köparen ska betala resten 
av köpeskillingen när köpebreven undertecknas.

Det är meningen att man enligt anbudet med HUS ingår ett föravtal om 
fastighetsköpet inom tre månader från att beslutet har vunnit laga kraft.

Villkorligt beslut

Beslutet fattas på det villkor att Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i 
Helsingfors fattar ett eget beslut om tävlingsvinnaren samt att staden 
och Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors avtalar om att 
arrendeavtalet sägs upp i förtid och att äganderätten till tomtens bygg-
nader överförs.

Den tidigare fastighetsnämnden beslutade 4.5.2017, § 213, om att ord-
na tävlingen. Enligt beslutet skulle fastighetskontoret ordna en tävling 
om utveckling, köp, och bebyggande av tomten 11307/7 (Andra linjen 
7, 1 603 m², 4 490 m² vy) och tomten 11306/8 (Broholmsgatan 13, 2 
274 m², 6 820m² vy) i Berghäll tillsammans med stadsplaneringskonto-
ret och Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, som hör till 
stadskoncernen, i enlighet med de huvudsakliga principerna i utkastet 
till tävlingsprogram. Enligt beslutsmotiveringen ska det dessutom göras 
ett förslag om tävlingens vinnare och fastighetsköpets föravtal för den 
nya nämnden i stadsmiljösektorn och det slutliga beslutet om vinnaren 
och affären ska fattas av stadsfullmäktige och av Fastighets Ab Verk-
samhetslokalerna i Helsingfors styrelse.

Stadsmiljösektorn föreslår stadsstyrelsen att staden och bolaget Fastig-
hets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, som nu arrenderar tomter-
na och äger rivningshusen på tomterna, avtalar om att arrendeavtalet 
sägs upp i förtid och om att byggnaderna överlåts strax innan tomterna 
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säljs till tävlingsvinnaren. Åt sitt lokalitetsbolag ska staden ersätta ett 
belopp som motsvarar byggnadernas värde som ska skrivas ner i ba-
lansräkningen vid tidpunkten då avtalet upphör, dock högst 4 500 000 
euro. Enligt punkt 4.2.8 i genomförandeavtalet ansvarar lokalitetsbola-
get för kostnaderna för att avlägsna asbest, skadliga ämnen och lösöre 
från byggnaderna, samt enligt punkt 4.4.6 för kostnader för sanering av 
eventuellt förorenad mark, om staden enligt villkoren måste ersätta 
dessa åt tävlingsvinnaren, som köper tomten med dess rivningshus.

Beslutet om att överlåta byggnaderna till staden förutsätter att aktierna i 
bolaget Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors makuleras 
och att bolagsordningen ändras, alltså måste bolaget besluta om ären-
det. I enlighet med 16 kap. 1 § 2 mom. 2 och 4 punkterna i förvaltnings-
stadgan har stadsmiljönämnden befogenhet att besluta om att säga 
upp arrendeavtal i förtid och om att skaffa byggnader. Stadsstyrelsen 
är inte i detta avseende beslutsför i detta ärende.

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 1 
mom. 17 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av hand-
lingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publi-
cerats. På sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträ-
dets sekreterare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarjous
2 Kiinteistökaupan esisopimus ilman liitteitä
3 Siltasaarenportin toteutussopimus ilman liitteitä
4 Ajantasainen asemakaava 8965
5 Ilmakuva
6 Kilpailuohjelma 30.5.2017
7 Osa toteutussuunnitelmasta HYY Lyyra
8 Osa toteutussuunnitelmasta Nrep Oy
9 Osa toteutussuunnitelmasta HGR Property Partners Oy
10 Arvostelupöytäkirja

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Tävlingsdeltagarna Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 620

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää Siltasaaren tonteista 11306/8 ja 11307/7 
järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun johdosta 
seuraavaa:

- Kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella.

- Kaupunki myy tontit 11306/8 ja 11307/7 Helsingin Yliopiston Yliop-
pilaskunnalle uudisrakennusten toteuttamista varten liitteenä 1 olevan 
tarjouksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimusluonnoksen 
mukaisin ehdoin. Tarjouksen mukainen kauppahinta on 15 154 000 eu-
roa.  

- Kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä allekirjoi-
tetaan liitteenä 3 oleva toteutussopimus uudisrakentamisesta. 

- Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle 
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. Päiväkoti Kaleva siirtyy omiin 
uusiin tiloihinsa kokonaisuutena.

Päätös tehdään ehdolla, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee 
omalta osaltaan päätöksen kilpailun voittajasta ja että kaupunki ja Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilat tekevät sopimuksen vuokrasopimusten 
ennenaikaisesta päättämisestä sekä tonteilla sijaitsevien rakennusten 
omistusoikeuden siirrosta.

Käsittely

01.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Tonttien luovutus pitkäaikaisella vuokrasopi-
muksella myynnin sijaan.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Päätösehdotuksen viimeisen ranskalaisen viivan loppu-
un lisätään seuraavaa:

"Päiväkoti Kaleva siirtyy omiin uusiin tiloihinsa kokonaisuutena."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Äänestys

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

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 351

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Siltasaaren 
tonteista 11306/8 ja 11307/7 järjestetyn Siltasaarenportin suunnittelu- 
ja toteutuskilpailun perusteella seuraavaa:

1

Kilpailun voittajaksi valitaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta 
27.3.2018 päivätyn Lyyra-nimisen toteutussuunnitelman perusteella. 

2

Kaupunki myy 15.154.000 eurolla tontit 11306/8 ja 11307/7 kilpailun 
voittajalle uudisrakennusten toteuttamista varten liitteenä nro 1 olevan 
tarjouksen ja liitteenä nro 2 olevan kiinteistökaupan esisopimusluon-
noksen mukaan kuuden kuukauden kuluessa likimäärin toteutussuunni-
telman mukaisen asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Kauppahinta 
täsmentyy esisopimuksen mukaan laadittavan asemakaavamuutoksen 
ja rakennuslupasuunnitelmien perusteella. 

3

Kaupunki päättää kiinteistökaupan esisopimuksen yhteydessä allekirjo-
ittaa voittajan kanssa liitteenä nro 3 olevan toteutussopimuksen uu-
disrakentamisesta. 

4

Kaupunki tekee tontit tällä hetkellä vuokranneen ja niillä uudisrakenta-
misen tieltä purettavat virastorakennukset omistavan Helsinki-kaupun-
kikonserniin kuuluvan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön 
kanssa sopimuksen maanvuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämi-
sestä ja rakennusten luovuttamisesta juuri ennen tonttien myyntiä kil-
pailun voittajalle. Kaupunki korvaa toimitilayhtiölleen sopimusten päät-
tymishetkellä rakennusten alaskirjattavaa tasearvoa vastaavan sum-
man, enintään kuitenkin 4.500.000 euroa. Toimitilayhtiö vastaa to-
teutussopimuksen 4.2.8. kohdan ehtojen mukaisesta rakennusten si-
sältämän asbestin, haitta-aineiden ja irtaimen omaisuuden tyhjentämi-
sestä aiheutuvista kustannuksista sekä 4.4.6. kohdan mukaisesta tont-
tien maaperän mahdollisesta pilaantumisen puhdistamisesta aiheutu-
vista kustannuksista, jos kaupunki joutuu niitä ehtojen mukaan korvaa-
maan tontteja ja niille olevia purettavia rakennuksia ostavalle kilpailun 
voittajalle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan päätösehdotuksen mukaiset sopimukset 
ja kauppakirjat.
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Jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että päiväkoti Kalevalle 
turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöltä. 

Käsittely

19.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan neljännen 
esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Pasi Lehtiö ja arkkitehti 
Perttu Pulkka. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Uusi (11) kohta: Jatkosuunnittelun yhteydessä varmis-
tetaan, että päiväkoti Kalevalle turvataan tilat joko Lyyrasta tai lähistöl-
tä. 

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto 
Rautavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Tonttien luovutus pitkäaikaisella vuokrasopimuksella myyn-
nin sijaan.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lehtiö Pasi, Tontit -yksikön vs. päällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtiö(a)hel.fi
Pulkka Perttu, arkkitehti, puhelin: 09 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Antikainen Raino, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 70111

raino.antikainen(a)hel.fi
Linnosmaa Juhani, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Hoivanen Raila, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mannerkorpi Anne, isännöitsijä, puhelin: 09 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 213

HEL 2017-004846 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/674 497 ja 63/673 497, Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti, että kiinteistövirasto järjestää yhdessä kau-
punkisuunnitteluviraston ja kaupunkikonserniin kuuluvan Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen kanssa kilpailun Kalliossa sijaitsevan tontin 
11307/7 (Toinen linja 7, 1 603 m², 4 490 k-m²) ja tontin 11306/8 (Silta-
saarenkatu 13, 2 274 m², 6 820 k-m²) kehittämisestä, suunnittelusta, 
ostamisesta ja toteuttamisesta liitteenä nro 1 olevan kilpailuohjelmalu-
onnoksen mukaisia pääperiaatteita noudattaen. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi
Raino Antikainen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 70111

raino.antikainen(a)helsingintoimitilat.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 09 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
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§ 285
Arrendegrunder för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 
åren 2020 och 2021

HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunder för de i bilaga 1 nämnda 
tomterna eller de tomter som bildas av dem i 4 (Kampen), 13 (Främre 
Tölö), 14 (Bortre Tölö), 16 (Brunakärr), 21 (Hermanstad), 22 (Vallgård), 
23 (Majstad), 24 (Gumtäkt) 25 (Kottby), 26 (Forsby), 28 (Åggelby), 29 
(Haga), 30 (Munksnäs), 33 (Kårböle), 39 (Staffansby), 41 (Storskog), 
43 (Hertonäs), 45 (Botby) och 46 (Sockenbacka) stadsdelarna från en 
tidpunkt som bestäms senare till 31.12.2075 utgående från att årsar-
rendet för tomterna bestäms i enlighet med förteckningen nedan på 
punkt 1, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset per kvadratmeter våningsyta 
som nämns vid respektive stadsdel och tomttyp, och därtill enligt följan-
de principer:

1

Stadsdel Typ av tomt Euro/ m² vy (ind. 
100)

Nuvärde på kvadratme-
ter våningsytaeuro/ m² 
vy (ind. 1944)  

    
4. Kampen Tomter för flervåningshus 42 816
13. Främre Tölö Tomter för flervåningshus 42 816
14. Bortre Tölö Tomter för flervåningshus 38 739
16. Brunakärr Tomter för flervåningshus 31 603
21. Hermanstad Tomter för flervåningshus 29 564
22. Vallgård Tomter för flervåningshus 29 564
23. Majstad Tomter för flervåningshus 27 525
23. Majstad Radhustomter 30 583
23. Majstad Parhustomter 34 661
23. Majstad Egnahemshustomter 37 719
24. Gumtäkt Tomter för flervåningshus 27 525
24. Gumtäkt Radhustomter 30 583
24. Gumtäkt Parhustomter 34 661
24. Gumtäkt Egnahemshustomter 37 719
25. Kottby Tomter för flervåningshus 27 525
25. Kottby Radhustomter 30 583
25. Kottby Parhustomter 34 661
25. Kottby Egnahemshustomter 37 719
26. Forsby Tomter för flervåningshus 24 467
26. Forsby Radhustomter 27 525
26. Forsby Parhustomter 31 603
26. Forsby Egnahemshustomter 33 642
28. Åggelby Radhustomter 28 544
28. Åggelby Parhustomter 29 564
28. Åggelby Egnahemshustomter 29 564
28. Åggelby, Månsas Tomter för flervåningshus 22 428
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28. Åggelby, Grindbacka Parhustomter 30 583
28. Åggelby, Grindbacka Egnahemshustomter 31 603
29. Haga, Södra Haga Tomter för flervåningshus 25 486
29. Haga, Södra Haga Radhustomter 29 564
29. Haga, Norra Haga och 
Stenhagen

Tomter för flervåningshus 23 447

30. Munksnäs, Munkshöj-
den

Tomter för flervåningshus 30 583

30. Munksnäs, Munkshöj-
den

Radhustomter 33 642

30. Munksnäs, Näshöjden Tomter för flervåningshus 28 544
30. Munksnäs, Näshöjden Radhustomter 32 622
33. Kårböle Tomter för flervåningshus 17 330
33. Kårböle Radhustomter 22 428
39. Staffansby Parhustomter 26 505
39. Staffansby Egnahemshustomter 28 544
41. Storskog Egnahemshustomter 26 505
43. Hertonäs Tomter för flervåningshus 24 467
43. Hertonäs Radhustomter 27 525
43. Hertonäs, Kasberget Tomter för flervåningshus 20 389
45. Botby Tomter för flervåningshus 20 389
45. Botby Radhustomter 23 447
46. Sockenbacka, Södra 
Sockenbacka

Tomter för flervåningshus 23 447

Sockenbacka, Norra 
Sockenbacka

Tomter för flervåningshus 21 408

Sockenbacka, Norra 
Sockenbacka

Radhustomter 26 505

Sockenbacka, Norra 
Sockenbacka

Parhustomter 27 525

Sockenbacka, Norra 
Sockenbacka

Egnahemshustomter 30 583

De ovannämnda arrendegrundspriserna följs, om inte något annat följer 
av lagstiftningen. 

2

Då avtalen för bostadstomterna förnyas bestäms arrendet utifrån vå-
ningsytan (m² vy) som byggts enligt det huvudsakliga användningssyf-
tet, såsom bostadsvåningsytan. Våningsytan som arrendet grundar sig 
på bestäms enligt byggnadsritningarna. Då arrendet bestäms följs det 
som konstateras om våningsytan i miljöministeriets miljöguide nr 72 
och tjänstens utveckling av markegendom och tomter vedertagna avvi-
kelser som framgår av bilaga 2 samt annars på det sätt som en behörig 
tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn bestämmer.

3

Då arrendet bestäms och avtalen för bostadstomterna förnyas avses 
med tomt för flervåningshus en tomt på vilken det finns ett flervånings-
hus, med radhustomt en tomt på vilken det finns ett radhus, med par-
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hustomt en tomt på vilken det finns ett parhus och med egnahems-
hustomt en tom på vilken det finns ett egnahemshus. 

4

Med flervåningshus avses hus med minst tre bostäder/bostadslägenhe-
ter där minst två bostäder ligger på varandra, med radhus avses hus 
med minst tre bostäder/bostadslägenheter som har kopplats till varand-
ra, med parhus avses hus där två separata bostäder/bostadslägenhe-
ter ligger bredvid varandra eller på varandra och med egnahemshus 
avses hus som har en bostad/bostadslägenhet.

5

För affärs-, kontors- eller arbetslokaler eller lokaler med motsvarande 
användningssyfte tas samma arrende ut som för bostadslokaler.

6

För tomter för allmänna byggnader (Y) och motsvarande lokaler uttas 
ett arrende som är hälften av det arrende som uttas för bostadslokaler.

7

En behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn har rätt att på objekti-
va grunder avvika från de föreslagna arrendegrunderna. 

8

Av årsarrendena som fastställs enligt detta uttas 50 % för det första av-
talsåret, 55 % för det andra året, 60 % för det tredje året, 65 % för det 
fjärde året, 70 % för det femte året, 75 % för det sjätte året, 80 % för 
det sjunde året, 85 % för det åttonde året, 90 % för det nionde året och 
95 % för det tionde året, och räknat från det elfte året tas arrendet ut till 
100 %.

9

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av en be-
hörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att göra upp en 
bedömning av de sociala konsekvenserna av arrendegrun-
derna utreds. Konsekvensbedömningen ska omfatta bedöm-
ningen av tomtarrendenas inverkan på såväl bostadshyror-
na, priset på boende som differentieringen inom och mellan 
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områden. (Veronika Honkasalo)

Behandling

Ledamoten Silvia Modig var jävig att delta i behandlingen av ärendet 
då det gäller henne personligen eller någon som är närstående till hen-
ne. Ersättaren Jani Valpio deltog i behandlingen av ärendet i stället för 
fullmäktigeledamoten.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Veronika Hon-
kasalo föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att två procent av tomtens kalkylmässiga vär-
de i stället för fyra procent anses utgöra ett skäligt avkastningsmål. I 
anslutning till detta beslut ändras också beräkningsgrunderna för tidiga-
re arrendeavtal på samma sätt.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
två procent av tomtens kalkylmässiga värde i stället för fyra procent an-
ses utgöra ett skäligt avkastningsmål. I anslutning till detta beslut änd-
ras också beräkningsgrunderna för tidigare arrendeavtal på samma 
sätt.

Ja-röster: 70
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Otto Meri, 
Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pil-
vi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar
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Nej-röster: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Sami Muttilainen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Satu Silvo, Jani Valpio, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Jukka Järvinen

Frånvarande: 2
Jussi Chydenius, Pekka Puska

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Paavo Ar-
hinmäki föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att göra upp en 
bedömning av de sociala konsekvenserna av arrendegrun-
derna utreds. Konsekvensbedömningen ska omfatta bedöm-
ningen av tomtarrendenas inverkan på såväl bostadshyrorna, 
priset på boende som differentieringen inom och mellan 
områden.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att göra upp 
en bedömning av de sociala konsekvenserna av arrendegrunderna ut-
reds. Konsekvensbedömningen ska omfatta bedömningen av tomtar-
rendenas inverkan på såväl bostadshyrorna, priset på boende som dif-
ferentieringen inom och mellan områden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina He-
inäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivu-
laakso, Tuuli Kousa, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka 
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Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Harry Bogomoloff, Martina Harms-Aalto, Tapio Klemetti, Kauko Koski-
nen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Varti-
ainen

Blanka: 22
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi 
Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Maria Landén, Abdira-
him Mohamed, Seija Muurinen, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Matias 
Turkkila

Frånvarande: 3
Jussi Chydenius, Pekka Puska, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Veronika Honkasalos förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Luettelo tonteista, päättyvät maanvuokrasopimukset
2 PERUSTELUMUISTIO
3 Vertailutietoja eri kaupunginosien vuokrausperusteista
4 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
5 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Allmänt om arrendeavtal som löper ut
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I Helsingfors utlöpte arrendeavtalen för cirka 170 bostadstomter år 
2015 och arrendeavtalen för cirka 100 bostadstomter år 2010. Före 
dessa utlöpte ett betydande antal avtal vid sekelskiftet.

Under åren 2020–2021 utlöper totalt cirka 750 arrendeavtal för bo-
stadstomter. Arrendeavtal som förnyas finns i stadsdelarna Kampen (1 
st.), Främre Tölö (1 st.), Bortre Tölö (1 st.), Brunakärr (2 st.), Herman-
stad (11 st.), Vallgård (6 st.), Majstad (100 st.), Gumtäkt (142 st.), Kott-
by (201 st.), Forsby (128 st.), Åggelby (16 st.), Haga (17 st.), Munksnäs 
(28 st.), Kårböle (19 st.), Staffansby (2 st.), Storskog (1 st.), Hertonäs 
(23 st.), Botby (25 st.) och Sockenbacka (48 st.). 

Största delen av tomterna i avtalen som förnyas är egnahemshustom-
ter och parhustomter. Dessutom kommer arrendeavtalen för ett bety-
dande antal tomter för flervåningshus att förnyas. En förteckning över 
tomterna ingår i bilaga 1, av vilken även tomternas grunduppgifter 
framgår.

Allmänt om beredningen av förnyandet av arrendeavtalen som löper ut åren 2020 och 2021.

Beredningen för förnyandet av arrendeavtalen för bostadstomter som 
löper ut åren 2020 och 2021 påbörjades inom tjänsten utveckling av 
markegendom och tomter i slutet av år 2016, då en skrivelse om att de 
gällande avtalen håller på att löpa ut skickades till arrendetagarna. I 
skrivelserna gavs en preliminär uppskattning om grunderna för faststäl-
landet av ett nytt arrende och dess inverkan på boendekostnaderna. I 
skrivelsen berättades dessutom om processen bakom förnyandet av 
arrendeavtalen och om avtalsvillkoren.

Vid årsskiftet 2017/2018 skickades en ytterligare skrivelse till arrende-
tagarna, där man framförde en preciserad uppskattning av arrendet 
och en utredning av våningsytan som arrendet grundar sig på. I skrivel-
sen berättades noggrannare om tidsschemat för förnyandet av arren-
deavtalen, om förfarandet för förnyandet av avtalen och om avtalsvill-
koren. Dessutom reserverades arrendetagarna en möjlighet att framfö-
ra sina skriftliga åsikter om förnyandet och om frågor som gäller förny-
andet. 

Totalt mottogs åsikter från cirka 180 tomters arrendetagare och en för-
ening (Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry). Majoriteten av åsikterna 
kom från områden i Majstad, Gumtäkt, Kottby och Forsby. Åsikternas 
huvudsakliga innehåll och genmälena till dem har behandlats i motive-
ringspromemorian som ingår i bilaga 2. 

Utöver skrivelserna har förnyandet av arrendeavtalen har kommunice-
rats till arrendetagarna bland annat med pressmeddelanden och på 
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nätsidorna för tjänsten utveckling av markegendom och tomter vid 
stadsmiljösektorn.

I början av år 2018 ordnade tjänsten utveckling av markegendom och 
tomter sju invånartillfällen enligt stadsdel där det gavs information om 
principerna och tidsschemat för förnyandet av arrendeavtalen. På in-
vånartillfällena besvarades publikens frågor av experter från tjänsten 
utveckling av markegendom och tomter. På tillfällena berättades dess-
utom om de juridiska och praktiska åtgärder som hänför sig till under-
tecknandet av arrendeavtalen. Arrendetagarna underrättades om in-
vånartillfällena med inbjudningar, tidningsannonser och på nätsidorna 
för tjänsten utveckling av markegendom och tomter. Promemoriorna 
som skrevs om invånartillfällena ingår i det bifogade materialet till det 
här förslaget.

Arrendetagarnas åsikter som framfördes skriftligt eller på invånartillfäl-
lena har i mån av möjlighet beaktats i beredningen av ärendet. Iaktta-
gelser av allmän natur som framfördes i åsikterna och som gäller förny-
andet av arrendeavtalen har besvarats i det här förslaget och dess bila-
gor. Tomtspecifika specialfrågor som framfördes i åsikterna kommer att 
besvaras senare i samband med besluten om förnyandet av arrende-
avtalen, då beredaren för respektive område ännu är i kontakt med ar-
rendetagarna.

De egentliga besluten om förnyandet av arrendeavtalen fattas av en 
behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn efter att stadsfullmäktige 
har fastställt arrendegrunder för tomterna. Tomtspecifika omständighe-
ter och deras inverkan på arrendepriset för en enskild tomt undersöks 
och beslutas enligt en tjänsteinnehavares separata beslut. Målet är att 
besluten i fråga om avtalen som löper ut 1.1.2020 fattas under åren 
2018 och 2019 i god tid innan arrendetiden i det gamla arrendeavtalet 
löper ut. I fråga om avtalen som löper ut i slutet av år 2020 eller senare 
fattas besluten senast under början av hösten 2020.

Allmänna principer som följs vid förnyandet av arrendeavtal för bostadstomter

Arrendeavtal för en bostadstomt förnyas vid utgången av arrendeperio-
den, om markanvändningen inte utgör avsevärda hinder för detta. Då 
arrendeavtalet förnyas fastställs arrendet i det nya avtalet så att det 
motsvarar arrendenivån vid tidpunkten för förnyandet av avtalet. Då av-
tal tecknas följs gällande, av nämnden fastställda allmänna arrendeav-
talsvillkor. Dessutom inkluderas eventuella tomtspecifika specialvillkor 
(bl.a. villkor av servitutskaraktär i det gamla avtalet) i avtalen. 

Vid arrendebestämning följs principen om enhetliga arrenden i område-
na. Nya arrendeavtal ingås i allmänhet för cirka 50 år och arrendet 
binds vid levnadskostnadsindex.
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Vid förnyande av arrendeavtal är arrendenivån i det nya avtalet i all-
mänhet betydligt högre än i det gamla avtalet, vilket beror på att det 
gamla arrendet har blivit avsevärt efter den allmänna utvecklingen av 
värdet på bostadstomter under årtiondenas lopp och den nuvarande 
skäliga arrendenivån. I gamla avtal har arrendet till många delar förbli-
vit mycket lågt. För att trygga en likvärdig behandling av arrendetagar-
na då arrendeavtalet löper ut fastställs det nya arrendet till en nivå som 
reflekterar nuprissättningen med måtta. 

För att övergången till arrendet i det nya arrendeavtalet inte ska bli 
oskälig för de nuvarande arrendetagarna har staden stegvis höjt arren-
det vid förnyande av arrendeavtal. Härigenom stiger arrendet till det ful-
la beloppet först under flera års lopp.

Kalkylering av arrendebeloppet

Tomtarrendet beräknas enligt följande formel: byggrätten på tomten 
(m² vy) × à-priset för byggrätten (euro/m² vy, motsvarar poängtalet 100 
för levnadskostnadsindex) × levnadskostnadsindex (poängtalet vid ut-
arrenderingen) × 0,04. Helsingfors stads nuvarande förfarande vid utar-
rendering tillämpas i huvuddrag mycket allmänt i Finland.

Nya arrendegrunder för arrendeavtal som löper ut under åren 2020–2021

Allmänt

I samband med beredningen av förnyandet av arrendeavtalen för bo-
stadstomter som löper ut åren 2020–2021 har inte framgått sådana 
omständigheter utgående från vilka arrendeavtalet för en tomt i enlighet 
med bilaga 1 inte bör förnyas. Därför föreslås att arrendegrunder fast-
ställs för alla dessa tomter, dvs. à-priset för byggrätten samt arrendetid 
och övriga principer som är centrala för fastställandet av arrendet.

Bedömning om byggrättens värde enligt utomstående sakkunniga och referensuppgifter

Beredarna har låtit två utomstående sakkunniga ge bedömningsutlå-
tanden om de gängse värdena för byggrätterna på bostadstomterna i 
respektive område för beredningen av förslaget. Bedömningsutlåtande-
na gavs av Catella Property Oy (22.2.2017) och Realia Management 
Oy (20.11.2017). I bedömningsutlåtandena är bedömningarna av 
gängse värdena för byggrätterna mycket likartade, och om det före-
kommer skillnader, beaktas bedömningsutlåtandet med det lägre 
gängse värdet.

De nu föreslagna arrendepriserna är betydligt lägre än det bedöm-
ningsbara verkliga värdet i alla områden och att de föreslagna arrende-
grunderna är mycket rimliga i förhållande till tomternas verkliga värden. 
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Då arrendet fastställs används i enlighet med tidigare års praxis ett kal-
kylmässigt värde för tomterna som motsvarar cirka 60 % av gängse 
värde. Enligt de arrendegrunder som nu föreslås i avtalen är priserna 
för tomternas byggrätter alltså minst cirka 40 % lägre än marknadspri-
serna för byggrätterna i respektive område. 

I samband med beredningen har man som referensuppgifter också ut-
rett de värden på byggrätterna som tillämpats i nybyggnadsobjekt un-
der de senaste åren. Referensuppgifter finns inte att få från alla områ-
den, varför referensuppgifterna för dessa områden grundar sig på utar-
renderingar i områden av motsvarande typ under de senaste åren. 
Även utifrån de tillgängliga referensuppgifterna kan man konstatera att 
de arrendegrunder som nu föreslås klart underskrider prisnivån för mot-
svarande nybyggnadsobjekt. 

I förnyandet av gamla arrendeavtal betonas rimligheten särskilt i att 
man strävar att fastställa det nya arrendet i arrendeavtalen för bostads-
tomter som förnyas på en nivå som lokalt är cirka 20 % lägre än arren-
det för en motsvarande tomt för nybyggnad. I fastställandet av arrendet 
i alla områden strävar man dock att tillämpa ett enhetligt värde för tom-
tens kalkylmässiga värde som är cirka 60 % av det verkliga värdet.

Referensuppgifterna och de externa sakkunnigas bedömning av värdet 
på byggrätten i respektive område presenteras i bilagorna 3 och 5.

Avkastningsmål

Stadsfullmäktige beslutade 1.10.1980 (ärende nr 18) att årsarrendet för 
bostadstomter ska motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset base-
rat på den huvudsakliga tomtanvändningen. Arrendet som staden tar ut 
är ränteavkastning på det kapital som är bundet till stadens markegen-
dom.

Avkastningsmålet 4 % är bland de lägsta i städerna i Finland, många 
städer tillämpar ett avkastningsmål på 5–6 %. Det finns inte kännedom 
om ett lägre avkastningsmål i någon kommun. De ovannämnda avkast-
ningskraven är allmänt godkända i rättspraxis.

Det är karaktäristiskt för arrendeavtal att avtalsperioden är mycket lång, 
och då ska man även ställa upp ett avkastningsmål som medför rimlig 
verklig avkastning kalkylerat på hela den långa tidsperioden. Den verk-
liga, dvs. effektiva avkastningen för staden stannar i de nämnda tom-
terna betydligt under det nominella avkastningsmålet (4 %) som tilläm-
pas inom kalkylering av arrenden eftersom arrende enligt förslaget inte 
ska tas ut på basis av de bedömningsbara verkliga värdena på tomter-
na, utan för klart lägre värden. De föreslagna arrendegrunderna medför 
verklig arrendeavkastning på cirka 2,4 % i genomsnitt i början av arren-
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deperioden (det nedan nämnda övergångsförfarandet har inte beak-
tats). Om fastigheternas värdeutveckling under de kommande åren 
överskrider utvecklingen hos levnadskostnadsindex som arrendena är 
bundna vid, sjunker stadens effektiva arrendeavkastning ytterligare från 
utgångsnivån ovan, varvid den verkliga avkastningen är lägre än den 
nämnda avkastningen på 2,4 %. 

Avkastningsmålet har motiverats mer i detalj i motiveringspromemorian 
i bilaga 2. 

Övergångsförfarande

Enligt förslaget ska arrende tas ut stegvis, differentierat enligt 50 % 
första avtalsåret, 55 % andra året, 60 % tredje året, 65 % fjärde året, 
70 % femte året, 75 % sjätte året, 80 % sjunde året, 85 % åttonde året, 
90 % nionde året och 95 % tionde året, och räknat från det elfte året 
tas arrendet ut till 100 %. Motsvarande förfarande följdes för de arren-
deavtal som förnyades år 2010 och 2015.

Våningsytan som arrendet grundar sig på

Vid förnyandet av arrendeavtalen för bostadstomter bestäms arrendet 
så att det grundar sig på våningsytan för byggnaderna på tomten. Prax-
is är att arrende tas ut för lokaler som är i enlighet med tomtens huvud-
sakliga disponering, såsom bostads-, affärs-, kontorslokaler. På bo-
stadstomter innebär detta att inget arrende tas ut exempelvis för för-
råds- och garagelokaler och tekniska lokaler, om de inte används för 
boende (eller annan huvudsaklig disponering, såsom affärs- eller kon-
torsbruk). 

En oanvänd byggrätt som framgår av detaljplanen påverkar inte arren-
det, bland annat eftersom förnyandet av avtalet i bebyggda objekt då 
kan leda till att arrendetagaren betalar arrende också för tomtens out-
nyttjade byggrätt.

Förslag till arrendegrunder och beräknad effekt på boendekostnaderna

Med beaktande av bedömningsutlåtandena, referensuppgifterna, praxi-
sen vid förnyande av arrendeavtal för bostadstomter och de övriga an-
givna frågorna föreslås det att arrendet vid förnyandet av de arrendeav-
tal som löper ut åren 2020–2021 ska bestämmas så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsva-
ras av de à-priser för byggrätten som anges i tabellen nedan. À-priser-
na för byggrätten anges i tabellen enligt indexnivån 1944.

Av tabellen nedan framgår dessutom en uppskattning av arrendegrun-
dernas kalkylmässiga inverkan på boendekostnaderna i områdena då 



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 342 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
10.10.2018

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

avtalens arrendetid börjar och om 10 år efter att arrendetiden börjat. 
Den beräknade inverkan på boendekostnaderna har kalkylerats enligt 
indexet 1944 (ändringar i index som skett efter det här har inte beak-
tats).

Stadsdel Typ av tomt Euro/ m² vy 
(ind.100)

Euro/ m² vy(ind. 
1944)

Uppskattad kalkyl-
mässig inverkan 
på boende-kostna-
derna då arrendeti-
den i det nya 
avtalet börjar(eu-
ro/m²/mån.)

Uppskattad 
kalkylmässig 
inverkan på 
boendekostna-
derna 10 år efter 
att arrendetiden 
börjat(eu-
ro/m²/mån.)

4. Kampen Tomter för flervånings-
hus

42 816 1,63 3,27

13. Främre Tölö Tomter för flervånings-
hus

42 816 1,63 3,27

14. Bortre Tölö Tomter för flervånings-
hus

38 739 1,48 2,95

16. Brunakärr Tomter för flervånings-
hus

31 603 1,21 2,41

21. Hermanstad Tomter för flervånings-
hus

29 564 1,13 2,26

22. Vallgård Tomter för flervånings-
hus

29 564 1,13 2,26

23. Majstad Tomter för flervånings-
hus

27 525 1,05 2,10

23. Majstad Radhustomter 30 583 1,17 2,33
23. Majstad Parhustomter 34 661 1,32 2,64
23. Majstad Egnahemshustomter 37 719 1,44 2,88
24. Gumtäkt Tomter för flervånings-

hus
27 525 1,05 2,10

24. Gumtäkt Radhustomter 30 583 1,17 2,33
24. Gumtäkt Parhustomter 34 661 1,32 2,64
24. Gumtäkt Egnahemshustomter 37 719 1,44 2,88
25. Kottby Tomter för flervånings-

hus
27 525 1,05 2,10

25. Kottby Radhustomter 30 583 1,17 2,33
25. Kottby Parhustomter 34 661 1,32 2,64
25. Kottby Egnahemshustomter 37 719 1,44 2,88
26. Forsby Tomter för flervånings-

hus
24 467 0,93 1,87

26. Forsby Radhustomter 27 525 1,05 2,10
26. Forsby Parhustomter 31 603 1,21 2,41
26. Forsby Egnahemshustomter 33 642 1,28 2,57
28. Åggelby Radhustomter 28 544 1,09 2,18
28. Åggelby Parhustomter 29 564 1,13 2,26
28. Åggelby Egnahemshustomter 29 564 1,13 2,26
28. Åggelby, 
Månsas

Tomter för flervånings-
hus

22 428 0,86 1,71

28. Åggelby, 
Grindbacka

Parhustomter 30 583 1,17 2,33

28. Åggelby, 
Grindbacka

Egnahemshustomter 31 603 1,21 2,41

29. Haga, Södra 
Haga

Tomter för flervånings-
hus

25 486 0,97 1,94

29. Haga, Södra 
Haga

Radhustomter 29 564 1,13 2,26
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29. Haga, Norra 
Haga och Sten-
hagen

Tomter för flervånings-
hus

23 447 0,89 1,79

30. Munksnäs, 
Munkshöjden

Tomter för flervånings-
hus

30 583 1,17 2,33

30. Munksnäs, 
Munkshöjden

Radhustomter 33 642 1,28 2,57

30. Munksnäs, 
Näshöjden

Tomter för flervånings-
hus

28 544 1,09 2,18

30. Munksnäs, 
Näshöjden

Radhustomter 32 622 1,24 2,49

33. Kårböle Tomter för flervånings-
hus

17 330 0,66 1,32

33. Kårböle Radhustomter 22 428 0,86 1,71
39. Staffansby Parhustomter 26 505 1,01 2,02
39. Staffansby Egnahemshustomter 28 544 1,09 2,18
41. Storskog Egnahemshustomter 26 505 1,01 2,02
43. Hertonäs Tomter för flervånings-

hus
24 467 0,93 1,87

43. Hertonäs Radhustomter 27 525 1,05 2,10
43. Hertonäs, 
Kasberget

Tomter för flervånings-
hus

20 389 0,78 1,56

45. Botby Tomter för flervånings-
hus

20 389 0,78 1,56

45. Botby Radhustomter 23 447 0,89 1,79
46. Sockenbac-
ka, Södra Soc-
kenbacka

Tomter för flervånings-
hus

23 447 0,89 1,79

Sockenbacka, 
Norra Socken-
backa

Tomter för flervånings-
hus

21 408 0,82 1,63

Sockenbacka, 
Norra Socken-
backa

Radhustomter 26 505 1,01 2,02

Sockenbacka, 
Norra Socken-
backa

Parhustomter 27 525 1,05 2,10

Sockenbacka, 
Norra Socken-
backa

Egnahemshustomter 30 583 1,17 2,33

Den kalkylmässiga inverkan på boendekostnaderna (euro/m²/mån.) har 
beräknats enligt följande formel: (e/m² vy (ind.100) x 4 % x index 
1944:100 x 1,2):12

Enligt förslaget uttas för tomter för allmänna byggnader (Y) och mot-
svarande lokaler ett arrende som motsvarar ungefär hälften av arrendet 
för bostadstomter i motsvarande områden enligt vedertagen praxis. 

Arrendetid

Enligt förslaget utarrenderas tomterna för cirka 50 år, vilket motsvarar 
den praxis som tillämpades vid förnyandet av de arrendeavtal som löp-
te ut åren 2010 och 2015.

Åsikter framförda under beredningen och andra viktiga synpunkter
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I arrendetagarnas åsikter och vid invånarmötena har det framförts flera 
allmänna frågor om stadens praxis vid utarrendering av bostadstomter 
och om förnyandet av avtalen. Sådana allmänna frågor och synpunkter 
är bland andra:

 skäligheten hos byggrättens värde
 arrendehöjningarnas samtidighet med ombyggnadskostnader
 skyddsbestämmelsernas inverkan på arrendet
 arrendehöjningarnas inverkan på boendekostnaderna och bostäder-

nas värde
 arrendenivån kan inte höjas från 2010 års nivå i Majstad, Gumtäkt, 

Kottby och Forsby områden.
 radhus-, parhus- och egnahemshustomterna bör ha samma arren-

degrundspris

Frågorna och synpunkterna ovan och andra mer omfattande frågor 
som hänför sig till ärendet kommenteras i motiveringspromemorian i bi-
laga 2.

Till slut

Staden eftersträvar skälighet inom sin utarrenderingsverksamhet för 
bostadstomter. Stadens markegendom ska dock samtidigt anses som 
alla helsingforsares gemensamma egendom som ska förvaltas så att 
markegendomen är till rimlig nytta för alla helsingforsare, även dem 
som inte bor på stadens arrendetomter. Föredraganden konstaterar 
med hänvisning till grunderna ovan och i motiveringspromemorian att 
de föreslagna arrendegrunderna kan anses som rimliga för både sta-
den och arrendetagarna och befrämjande för jämlik behandling av ar-
rendetagarna för bostadstomter. Det föreslagna förfarandet vid förny-
ande av arrendeavtal för tomter motsvarar stadens tidigare praxis i 
motsvarande situationer.

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 
1 mom.  17 och 20 punkterna). De förtroendevalda har tillfälle att ta del 
av handlingarna i sin helhet på stadens registratorskontor när föredrag-
ningslistan har publicerats. På sammanträdesdagen finns de tillgängli-
ga hos sammanträdets sekreterare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
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1 Luettelo tonteista, päättyvät maanvuokrasopimukset
2 PERUSTELUMUISTIO
3 Vertailutietoja eri kaupunginosien vuokrausperusteista
4 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
5 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Bilagematerial

1 Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen mielipide
2 Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry, mielipide
3 Mielipiteet, kaupunginosat 21-22
4 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
5 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
6 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
7 Mielipiteitä kaupunginosasta 30
8 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
9 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
10 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

32 p.)
11 Muistio asukastilaisuudesta Toukola, Kumpula, Käpylä ja Koskela, tilai-

suus 2
12 Muistio asukastilaisuudesta, Hermanni ja Vallila
13 Muistio asukastilaisuudesta, Herttoniemi ja Vartiokylä
14 Muistio asukastilaisuudesta, Munkkiniemi, Kamppi, Etu-Töölö, Taka-

Töölö ja Ruskeasuo
15 Muistio asukastilaisuudesta, Oulunkylä, Haaga, Tapaninkylä ja Suur-

metsä
16 Muistio asukastilaisuudesta, Pitäjänmäki ja Kaarela
17 Muistio asukastilaisuudesta, Toukola, Kumpula, Käpylä ja Koskela, 

tilaisuus 1
18 Maanomistajan suostumus (maanalaiset rakenteet)
19 Maanvuokrasopimuslomake
20 Ohje puiden kaatamisesta tonteilla

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Enheten tomter

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 624
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HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosissa 4. (Kamppi), 13. (Etu-Töölö), 14. (Taka-Töölö), 16. (Ruskea-
suo), 21. (Hermanni), 22. (Vallila), 23. (Toukola), 24. (Kumpula), 25. 
(Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 29. (Haaga), 30. (Munkkinie-
mi), 33. (Kaarela), 39. (Tapaninkylä), 41. (Suurmetsä), 43. (Herttonie-
mi), 45. (Vartiokylä) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien liitteessä 1 mai-
nittujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperusteet 
myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2075 saakka si-
ten, että tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luette-
lon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja 
tonttityypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä li-
säksi jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperustehintoja noudatetaan, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu. 

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 2 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3
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Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo. 

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maanvuo-
krasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperusteista. 

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta en-
simmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljännel-
tä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Käsittely

01.10.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Esteelliset: Jenni Rope, Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että kohtuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin 
laskennallisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä 
myös aiempien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan 
vastaavalla tavalla.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

24.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.06.2018 § 348

HEL 2018-005993 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin kaupunginosissa 4. (Kamppi), 13. (Etu-Töölö), 14. (Taka-
Töölö), 16. (Ruskeasuo), 21. (Hermanni), 22. (Vallila), 23. (Toukola), 
24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 29. (Haa-
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ga), 30. (Munkkiniemi), 33. (Kaarela), 39. (Tapaninkylä), 41. (Suur-
metsä), 43. (Herttoniemi), 45. (Vartiokylä) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevi-
en liitteessä nro 1 mainittujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokraamista myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 
31.12.2075 saakka siten, että tonttien vuosivuokrat määrätään jäljem-
pänä mainitun luettelon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
kunkin kaupunginosan ja tonttityypin kohdalla mainitun suuruista ker-
rosneliömetrihintaa, sekä jäljempänä mainituin periaattein:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperustehintoja noudatetaan, ellei lainsäädän-
nöstä muuta johdu. 

Maanvuokra asuntotonttien sopimuksia uusittaessa määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista noudattaen ympäristöministeriön 
julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta todettua maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintuneesti käyttämin liittee-
stä nro 5 ilmenevin poikkeuksin ja muutoin kaupunkiympäristön toimia-
lan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä tavalla. 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo. 
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Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maanvuo-
krasta.

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperusteista. 

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta en-
simmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljännel-
tä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kolman-
nen esityksen kokouksen toisena asiana.

Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kohtuulliseksi tuottotavoitteeksi katsotaan kaksi prosenttia tontin las-
kennallisesta arvosta neljän prosentin sijaan. Näin päätettäessä myös 
aiempien maanvuokrasopimusten laskentaperusteita muutetaan vas-
taavalla tavalla.

Mai Kivelän palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

12.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
Miia Pasuri, Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 286
Detaljplaneändring för Åsporten i Åshöjden (Tavastvägen 62 och 
64) (nr 12460)

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 59 och 61 i 
kvarteret 358 i 12 stadsdelen (Åshöjden) enligt ritning nr 12460, date-
rad 9.5.2017 och ändrad 16.11.2017, och på de grunder som framgår 
av detaljplanebeskrivningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 16.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 16.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 16.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
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Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Sökandena

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde för flervåningshus i 
korsningen av Tavastvägen och Kinaborgsgatan.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att höja de existerade bostadshu-
sen. Dessutom ändras användningsändamålet för gårdsbyggnaden på 
Tavastvägen 62 (12/358/59) helt till boende.

Det bildas 3 210 m² ny våningsyta. Antalet invånare ökar med ca 70.

Kvartersområdena är privatägda. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökan-
dena.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar och bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål.

Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsing-
fors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Utgångspunkter för området och nuläge

På det planerade området finns två bostadshus, huvudsakligen i fem 
våningar, vid Tavastvägen 62 och 64. Tomterna utgör en del av Kina-
borgskvarteret i anslutning till Sörnäs metrostation.

För området gäller detaljplan nr 8347 som trätt i kraft 19.3.1982. Enligt 
detaljplanen är området kvartersområde för flervåningshus (AK).

Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lös-
ningen har diskuterats med sökanden.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneförslaget presenterades för stadsplaneringsnämnden 
9.5.2017, och nämnden bestämde att förslaget till detaljplaneändring 
ska hållas framlagt.
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Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 8.6–10.7.2017.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), räddningsnämn-
den, stadsmuseet och stadsmiljösektorns miljötjänster gav utlåtanden 
om detaljplaneförslaget. 

HRM konstaterade i sitt utlåtande att områdets vattentjänster är färdigt 
utbyggda och ändringen föranleder inget ytterligare byggande.

NTM-centralen konstaterar i sitt utlåtande att man på detaljplaneområ-
det bör försäkra sig om att minimikravnivån för buller beaktas och att 
man vid vädringsfönstren måste nå minst de bullervärden som anges i 
statsrådets beslut 993/1992.

Räddningsnämnden och stadsmuseet hade inget att invända mot änd-
ringsförslaget.

Helen Elnät Ab och Helen Ab meddelade att de inte har någonting att 
yttra.

Kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanelösning-
en. Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Tomternas värdesteg-
ring understiger den nedre gränsen på 1 000 000 euro i stadsstyrel-
sens beslut (9.6.2014 § 685) om markanvändnings- och utvecklingser-
sättningar. 

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i utlåtandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till detaljplanemålen. I detaljplaneförslaget har det gjorts änd-
ringar för vilka det redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista 
kapitel  och i bilagan över ändringar som gjorts.

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar detaljplaneläggningstjänstens justerade 
framställning.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 16.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 16.11.2017

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 16.11.2017
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Sökandena

För kännedom

Räddningsnämnden
Stadsmiljönämnden
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Stadsmiljösektorn
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Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 606

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 
12/358 tonttien 59 ja 61 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
16.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12460 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 16.11.2017

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Hankenumero 0858_3

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 9.5.2017 päivättyä 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) korttelin 12/358 tonttien 59 ja 61 nro 12460 asema-
kaavan muutosehdotusta. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilme-
nevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja 
niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalojen kort-
telialuetta, joka sijaitsee Hämeentien ja Kinaporinkadun risteyksessä, 
Sörnäisten metroaseman läheisyydessä. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevien asuinkerrostalo-
jen korottamisen. Lisäksi Hämeentie 62 (12/358/59) tontilla piharaken-
nuksen käyttötarkoitus muutetaan kokonaan asumiseksi.

Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 3 210 k-m². Asukasmäärän lisäys 
on noin 70.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden 
kanssa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on kaksi pääosin viisikerroksista asuinkerrostaloa, 
Hämeentie 62 ja 64. Tontit ovat osa Sörnäisten metroasemaan liittyvää 
Kinaporin korttelia.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8347 (tullut voimaan 
19.3.1982). Kaavan mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK).

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
maankäyttösopimusneuvotteluiden kautta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 9.6.–10.7.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 9.5.2017 ja 
lautakunta päätti 9.5.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat me-
lun riittävään huomioimiseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 pelastuslautakunta
 ympäristönsuojeluyksikkö/ympäristökeskus

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, kaupunginmuseo, rakennusvirasto (nyk. kaupunkitila ja 
maisemapalvelu).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asi-
anomaisten tahojen kanssa. Hakijoita, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla ja puhelimitse.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 53

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Hankenumero 0858_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12460 pohjakartan 
kaupunginosassa 12 Alppiharju. 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: 12460
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 38/2015
Pohjakartta valmistunut: 16.3.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 8

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Alppiharjun (12.ko) ase-
makaavan muutoksesta, nro 12460, Hämeentie 62 ja 64:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 9.6.2017

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisten asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Rakennusten 
korottamista perustellaan alueen kaupunkikuvan eheyttämisellä ja pa-
rantamisella sekä Hämeentien ja Mäkelänkadun talojen yhtenäi-
semmällä mittakaavalla.

Kaupunginmuseo on lausunut yllämainitun asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 17.12.2015. Museo huomautti, että yksity-
iskohtaisten määräysten antaminen asemakaavassa, tässä tapaukses-
sa mm. jyrkän kattokulman määrittäminen (kattokulman tulee olla noin 
70 astetta) viitesuunnitelman mukaan, saattaa muodostua ongelmalli-
seksi, jos asemakaava ei toteudu lähivuosina.

Kaupunginmuseo on tutustunut 9.5.2017 päivättyyn asemakaavaehdo-
tukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Kaupunginmuseolla ei ole huo-
mautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

Lisätiedot
Sanna Granbacka, puhelin

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 228

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Ksv 0858_3, karttaruutu 675497c



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 365 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
10.10.2018

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12460 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju) korttelin 358 tontteja 59 ja 61.

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12460 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1226-00/15. 
Asemakaavan muutos koskee tontteja osoitteessa Hämeentie 62 ja 64. 
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisikerroksisien asuinrakennus-
ten korottaminen kolmella kerroksella. Hämeentie 62:ssa sijaitsevan pi-
harakennuksen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen.

Suunnittelualueen reunalla Hämeentiellä sijaitsee raitiotie.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tietä, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovaunulii-
kenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvitse-
maa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila ja 
kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-007839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
18.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä lu-
onnosmateriaalista 1226-00/15. Muutosalue sijaitsee Alppiharjun kau-
punginosassa Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa, osoitteessa 
Hämeentie 62 ja 64.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisin viisiker-
roksisien asuinrakennusten korottaminen kolmella kerroksella sekä Hä-
meentie 62:ssa sijaitsevan piharakennuksen käyttötarkoituksen muutta-
misen asumiseen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai luonnosmateriaalista.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
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heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 287
Detaljplaneändring för Mannerheimvägen 162 (nr 12483)

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
16700 i 16 stadsdelen (Brunakärr) enligt ritning nr 12483, daterad 
23.1.2018 och ändrad 16.5.2018, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 kartta, päivätty 23.1.2018, 
muutettu 16.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 selostus, päivätty 
23.1.2018, muutettu 16.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilai-
suuden 24.4.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Sökanden
Helen Elnät Ab
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Stadsmuseet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en tomt för bostadsbyggnader (A) i stads-
delen Brunakärr vid Mannerheimvägen 162. Detaljplanelösningen gör 
det möjligt att mer effektivt bygga ett flervåningshus och ett garage i 
stället för internatet från 1952 som nu finns på tomten. Det är meningen 
att den existerande byggnaden rivs.

Det nya bostadshusets våningsyta är 3 600 m². Våningsytan ökar med 
1 250 m². Tomtexploateringstalet är 2,18. I bottenvåningen av bostads-
huset bör byggas en affärslokal eller ett arbetsutrymme på minst 40 m². 
Antalet invånare i nybygget blir ca 90.

Att genomföra detaljplanelösningen inverkar inte märkbart på stadsbil-
den, naturen eller trafiken. Detaljplaneändringen kräver inga nyinveste-
ringar i nätverken för teknisk service, i gator eller i grönområden. De 
nya invånarna flyttar i närheten av existerande goda trafikförbindelser 
och tjänster. Mannerheimvägens miljöolägenheter har beaktats i detalj-
planebestämmelserna.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

I Generalplan 2002 för Helsingfors är området avsett för förvaltning och 
offentlig service. Detaljplanelösningen avviker från den gällande gene-
ralplanen men användningsändamålet är i enlighet med detaljplanen 
från 24.5.2002.

Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsing-
fors (stadsfullmäktige 26.10.2016). Tomten ligger på innerstadsområ-
det C2. Området ska utvecklas som en funktionell blandning av boen-
de, handel, offentlig service, verksamhetslokaler, administration, par-
ker, rekreations- och motionstjänster samt stadskultur. Byggnadernas 
lokaler i marknivå och mot gatan ska i första hand reserveras för af-
färslokaler eller övriga verksamhetslokaler. Området utvecklas särskilt 
med tanke på gång- och cykeltrafik. I regel ska kvarterens exploate-
ringstal överstiga 1,8 i områden som angränsar till stadsboulevarderna.

Utgångspunkter för området och nuläge
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Området som ska ändras ligger vid den livligt trafikerade Mannerheim-
vägen, intill Mejlans och Gamla Brunakärr byggda i traditionell stil på 
1940–50-talet, och vid gränsen mellan Lillhoplax som byggts senare 
och Tilkka militärsjukhus värdefulla miljö. Det föreslås att internatbygg-
naden (2 324 m² vy) från 1952 på tomten ska rivas.

För området gäller en detaljplan från 2002 enligt vilken tomten är kvar-
tersområde för bostadshus (A).

Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har gjorts på ansökan av 
fastighetsbolaget Helsingin Mannerheimintie 162. Den sökande har ut-
arbetat en referensplan och innehållet i lösningen har förhandlats fram 
med sökanden.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneförslaget presenterades för stadsmiljönämnden 23.1.2018 
och nämnden bestämde att förslaget till detaljplaneändring ska hållas 
framlagt.

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som 
framförts i dessa.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 2.2–5.3.2018.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. 

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Kostnader

Detaljplaneändringen kräver inga nyinvesteringar i nätverken för tek-
nisk service, i gator eller i grönområden.

Det uppstår kostnader på ca 50 000 euro (exkl. moms) för att bygga 
om stödmuren på tomtens östra sida.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får inkomster i 
form av markanvändningsersättningar för den privatägda tomten. Man 
har avtalat om markanvändningsersättningarna med markägaren. Ett 
markanvändningsavtal undertecknades 22.8.2018. 

Utlåtanden
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Stadsmuseet gav ett utlåtande om detaljplaneförslaget. I sitt utlåtande 
konstaterade stadsmuseet att bostadshuset som är lägre än i den tidi-
gare planen är en förbättring som beaktar omgivningen bättre. Det 
fanns inget att påpeka om den nya gårdsbyggnaden, och bestämmel-
serna som syftar till att bevara träden samt tomtens och gatans grön-
områden var goda och tillräckliga. 

Helen Elnät Ab och räddningsverket meddelade att de inte ger något 
utlåtande.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

I förslaget till detaljplan gjordes ändringar för vilka det redogörs i detalj i 
detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan 
över ändringar (Tehdyt muutokset). De ändringar som gjorts har disku-
terats med berörda parter. 

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar detaljplaneläggningstjänstens justerade 
framställning. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 kartta, päivätty 23.1.2018, 
muutettu 16.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 selostus, päivätty 
23.1.2018, muutettu 16.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilai-
suuden 24.4.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 23.1.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Sökanden
Helen Elnät Ab
Stadsmuseet

För kännedom

Räddningsnämnden
Stadsmiljönämnden
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.10.2018 § 619

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16700 tontin 5 asemakaavan muutoksen 23.1.2018 päivätyn ja 
16.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12483 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 16.5.2018

HEL 2016-006422 T 10 03 03
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Hankenumero 0740_47

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 23.1.2018 päivättyä 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tontin 5 asemakaavan muuto-
sehdotusta nro 12483. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja mu-
uhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liittee-
stä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun ai-
neistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen 
kanssa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee asuinrakennusten tonttia (A) Ruskeasu-
on kaupunginosassa osoitteessa Mannerheimintie 162. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin 
rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuk-
sen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 3 600 k-m². Lisäystä nykyiseen 
kerrosalaan on 1250 k-m². Tonttitehokkuus on e = 2,18. Asuinraken-
nuksen pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 40 m²:n liike- tai työ-
tila. Uudisrakennuksen asukasmäärä on n. 90 asukasta.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunkikuvaan, 
luontoon tai liikenteeseen. Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja 
teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uudet asuk-
kaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien liikenneyhteyksien ja pal-
veluiden ääreen. Mannerheimintien ympäristöhäiriöt on otettu huo-
mioon kaavamääräyksissä. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on hallinnon ja julkisten palvelujen 
aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu poikkeaa voimassa olevasta yleis-
kaavasta, mutta käyttötarkoitus on 24.5.2002 voimaan tulleen asema-
kaavan mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet, jossa tontti 
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sijoittuu kantakaupungin C2-alueelle. Aluetta kehitetään toiminnallisesti 
sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, 
hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttu-
urin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat ti-
lat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Aluetta ke-
hitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, eh-
doilla. Kaupunkibulevardeihin rajautuvilla alueilla korttelitehokkuus tu-
lee olla pääsääntöisesti yli 1,8. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Muutosalue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien varteen, 
Meilahden ja Vanhan Ruskeasuon perinteisen 1940- ja 1950-luvun ra-
kentamisen, Pikku Huopalahden uudemman rakennuskannan sekä Til-
kan sotilassairaalan arvoympäristön nivelkohtaan. Tontilla sijaitseva 
asuntolarakennus vuodelta 1952 (2324 k-m²) esitetään purettavaksi. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2002, jonka mukaan tontin 
käyttötarkoitus on asuinrakennusten korttelialue (A).

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kiinteistö Oy 
Helsingin Mannerheimintie 162:n hakemuksen johdosta. Hakija on laa-
tinut viitesuunnitelman ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoi-
hin, katuihin tai viheralueisiin.

Tontin itäreunalla olevan tukimuurin uusimisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia noin 50 000 euroa, alv 0. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yk-
sityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maankäyttökorvauksina. 
Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä 
maapoliittisissa neuvotteluissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.2.–5.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 23.1.2018 ja 
lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon lausunto sen ollessa jul-
kisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotusvaiheessa ma-
dallettua asuinrakennusta parannuksena ja ympäristöä paremmin huo-
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mioon ottavana ratkaisuna verrattuna aikaisemman vaiheen suunnitel-
miin. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa uuteen piharaken-
nukseen. Kaupunginmuseo katsoo, että puuston säilyttämiseen sekä 
tontin ja katutilan vehreän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset 
ovat hyvät ja riittävät. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
Mannerheimintie 162:n asemakaavan muutosehdotuksesta.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja pelastuslaitos.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen jatkosuunnittelun johdosta muutoksia, 
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asi-
anomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2018

HEL 2016-006422 T 10 03 03
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Asemakaavoitus Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt 
kaupunginmuseon kannanottoa Ruskeasuolla osoitteessa Mannerhei-
mintie 162 sijaitsevaa eli korttelin 16700 tonttia 5 koskevasta asema-
kaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut 
23.1.2018 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja -selostukseen sekä 
muuhun liitemateriaaliin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena on Ruskeasuolla, Mannerheimintie 
162:ssa sijaitseva tontti. Kaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu uu-
den asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen tontilla nykyisin si-
jaitsevan, alun perin Tilkan sotilassairaalan sairaanhoitajien asuntolaksi 
rakennetun kerrostalon tilalle. Asuntolarakennuksen suunnitteli puo-
lustusministeriön rakennusosaston arkkitehti Heidi Vähäkallio-Hirvelä ja 
se valmistui vuonna 1952. Asemakaavan valmistelutyön yhteydessä 
keväällä 2016 kaupunginmuseo totesi, että Tilkan sairaanhoitajattarien 
asuintaloon sisältyy historiallisia, arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia 
arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista rakennuskantaa. Kaupungin-
museo ei edellyttänyt rakennuksen suojelemista tai säilyttämistä, koska 
korjaaminen tulisi olemaan uudisrakentamiseen verrattavaa johtuen ra-
kennuspaikan melun, liikenteen ja ilmanlaadun sekä itse rakennuksen, 
kuten keskikäytävään perustuneesta pohjakaavaratkaisusta tuomista 
reunaehdoista. Kaupunginmuseo edellytti kuitenkin, että asuntolara-
kennukseen liittyvä piirustus- ja valokuva-aineisto tulee koota yhteen ja 
täydentää kaupunkikuvallisella tarkastelulla sekä kuvauksella raken-
nuksen arvoista ja säilyneisyydestä. Asuntolarakennuksesta on laadittu 
edellä mainitun kaltainen suppea rakennushistorianselvitys.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on määritel-
ty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Asemakaavaluonnokseen 
verrattuna tontin rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on pysynyt 
samana. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan ehdottomasti käytet-
tävä kerrosluku oli asemakaavaluonnoksessa rakennuksen eteläosalla 
kahdeksan ja pohjoisosalla yhdeksän. Nyt ehdotuksessa kerrosluku on 
kahdeksan, eikä sitä ole osoitettu ehdottomasti käytettäväksi. Samoin 
vesikaton ylin korkeusasema on nyt matalampi ja katon viistous pie-
nempi kuin asemakaavaluonnoksessa. Kaupunginmuseo pitää tätä 
parannuksena ja ympäristön paremmin huomioon ottavana ratkaisuna. 
Kaavaselostuksen mukaan uudisrakennuksen ylin korko ei näin nouse 
Sanitäärinkadun rakennusrivistöä korkeammaksi, jolloin kyseisen ka-
dun päätteenä sijaitseva, valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin (Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri 
Helsingissä, RKY 2009) kuuluva Tilkan sotilassairaala jää alueen kor-
keimmaksi rakennukseksi ja säilyttää maamerkin asemansa. Muilta uu-
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disrakennuksen ulkoasuun liittyviltä määräyksiltään esillä oleva asema-
kaavaehdotus on pitkälti asemakaavaluonnoksen mukainen.  

Kuten kaupunginmuseo on aiemmin todennut, tontilla sijaitsevaan 
asuntolarakennukseen sisältyy historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja se-
kä kaupunkikuvallisia arvoja osana Ruskeasuon samanaikaista raken-
nuskantaa. Tontille ja rakentamisaikakaudelle ominaista vehreää kau-
punkikuvaa on asemakaavan muutosehdotuksessa pyritty ottamaan 
huomioon määrittelemällä tontin länsireunalle selkeä istutusvyöhyke. 
Luonnoksesta poiketen tontin länsiosaan on merkitty myös rakennusala 
enintään 60 k-m2 laajuiselle viherkattoiselle talousrakennukselle, mihin 
kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa. Säilytettäväksi määriteltyjä 
puita on luonnokseen verrattuna vähemmän. Tontin Mannerheimintien 
puoleinen osa ja pääosin myös rakennuksen päätyihin jäävät alueet on 
kuitenkin edelleen merkitty istutettavaksi alueen osaksi, jolla isoskokoi-
set puut tulee säilyttää ja tarvittaessa korvata uusilla puilla. Lisäksi 
määrätään, että rakennusalojen ulkopuolella sijaitsevia arvokkaita puita 
ei saa vahingoittaa työmaan aikana. Kaupunginmuseo katsoo, että 
asemakaavan tavoite puuston säilyttämisestä tontin Mannerheimintien 
puoleisella välittyy hyvin kaavamääräyksistä. Tontin ja katutilan veh-
reän ilmeen säilyttämiseen tähtäävät määräykset ovat hyvät ja riittävät.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Mannerheimintie 
162:n asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.02.2018 § 25

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pikku Huopalahti, Man-
nerheimintie 162, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483:

Pelastustoimella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 6

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 23.1.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12483 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tonttia 5

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162: 5 000 euroa.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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marina.fogdell(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 26

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12483 pohjakartan 
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. 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: 12483
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 25/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.7.2017
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

Rakennusvirasto 27.4.2017
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HEL 2016-006422 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1290-00/17 sekä asemakaavaluon-
noksesta Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:sta, asemakaa-
van muutoshakemuksesta Ruskeasuon tontille 700/5. Määräaika on 
5.5.2017 mennessä.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja 
paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. 

Katualueen puolella lähellä tontin rajaa sijaitsee nykyisin rakennusvi-
raston vastuulla oleva tukimuuri ja sen päällä kaide. Asemakaavan val-
mistelun yhteydessä on noussut esiin tarve uusia kaide muun muassa 
kaupunkikuvallisista syistä. Kaiteen ja mahdollisesti myös tukimuurin 
uusimisen kustannuksia ei ole vielä arvioitu.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon-
antajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 155

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.|

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 18.04.2017 § 37

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon koskien asemakaavan muu-
tosehdotusta osoitteessa Mannerheimintie 162:

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan mu-
utosehdotukseen.

Toteutettavan hankkeen palotekniset ratkaisut varmistetaan kohteen 
rakennuslupavaiheessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muuto-
sta Kruunuasunnot Oy:n hakemuksen johdosta. Kruunuasunnot Oy:n 
hakemus koskee tonttia osoitteessa Mannerheimintie 162 (091-016-
0700-0005).

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen 
lausuntoa koskien edellä mainittua asemakaavanmuutosta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja 
paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Uudisraken-
nuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, jo-
hon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Tontin koko on 1655 m2. Voi-
massa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2350 m2. Uudessa 
asemakaavassa rakennusoikeus on nostettu 3600 m2, jolloin tonttite-
hokkuus nousee e=1.42 → e=2.18.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162, asemakaavan muutoshakemus Rus-
keasuon tontille 700/5

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Alle 40 m päähän raken-
nuspaikan itäpuolelle sijoittuu Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhte-
iskäyttötunneli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuo-
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lelle sijoittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhin-
nassa on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentamisesta” 
(HSY 21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geotekni-
sellä osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 288
Detaljplaneändring för Steniusvägen 14 och 20 i Södra Haga (nr 
12463)

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 
29088 och tomten 1 i kvarteret 29100 samt park- och gatuområden i 29 
stadsdelen (Södra Haga) enligt ritning nr 12463, daterad 31.10.2017, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog 
att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgå-
ende från att planläggningsprinciperna för Södra Haga ska följas vid 
planläggningen. Bilderna och utredningarna i ändringsförslaget juste-
ras, likaså de lokala förhållandena, placeringen och höjdläget för de be-
fintliga byggnaderna, storleken på den park som ändras till tomtmark, 
trädbeståndet i parken och användningen av den. Detaljplaneändring-
ens inverkan på gatuvyerna beaktas bättre med sådana perspektivbil-
der m.m. som på ett äkta sätt illustrerar hur byggnaderna passar in i sin 
omgivning.

Bymossaparken (Strömstadsparken) skyddas såsom det har fastställts 
år 2013 med en bestämmelse i detaljplaneändringen för Stormyrområ-
det. Invånarna bör ha tillräckligt med rekreationsmöjligheter. Planlägg-
ningsprinciperna för Södra Haga bör följas genom att parkerna nära 
bostäderna bevaras.

Den historiskt och miljömässigt värdefulla gamla muren runt skolhuset 
bevaras.

Träden i östra delen av den skyddade parken (ca 21 tallar) bevaras.
 

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
planläggningsprinciperna för Södra Haga ska följas vid planläggningen. 
Bilderna och utredningarna i ändringsförslaget justeras, likaså de lokala 
förhållandena, placeringen och höjdläget för de befintliga byggnaderna, 
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storleken på den park som ändras till tomtmark, trädbeståndet i parken 
och användningen av den. Detaljplaneändringens inverkan på gatuvy-
erna beaktas bättre med sådana perspektivbilder m.m. som på ett äkta 
sätt illustrerar hur byggnaderna passar in i sin omgivning. Bymossapar-
ken (Strömstadsparken) skyddas såsom det har fastställts år 2013 med 
en bestämmelse i detaljplaneändringen för Stormyrområdet. Invånarna 
bör ha tillräckligt med rekreationsmöjligheter. Planläggningsprinciperna 
för Södra Haga bör följas genom att parkerna nära bostäderna beva-
ras. Den historiskt och miljömässigt värdefulla gamla muren runt skol-
huset bevaras. Träden i östra delen av den skyddade parken (ca 21 tal-
lar) bevaras.

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina He-
inäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Maria Landén, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemi-
es

Blanka: 2
Eva Biaudet, Nuutti Hyttinen

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Pekka Puska

Ledamoten Laura Finne-Elonen meddelade att hennes avsikt hade va-
rit att rösta NEJ.

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
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Ledamoten Pia Kopra anmälde avvikande mening med följande moti-
veringar:

Jag anmäler avvikande mening eftersom planläggningsprinciperna för 
Södra Haga inte har följts vid planläggningen. Bilderna och utredning-
arna i ändringsförslaget bör justeras, likaså de lokala förhållandena, 
placeringen och höjdläget för de befintliga byggnaderna, storleken på 
den park som ändras till tomtmark, trädbeståndet i parken och använd-
ningen av den. Detaljplaneändringens inverkan på gatuvyerna har inte 
beaktats med sådana perspektivbilder m.m. som på ett äkta sätt illu-
strerar hur byggnaderna passar in i sin omgivning.

Bymossaparken (Strömstadsparken) bör skyddas såsom det har fast-
ställts år 2013 med en bestämmelse i detaljplaneändringen för Stormy-
rområdet. Invånarna bör ha tillräckligt med rekreationsmöjligheter. 
Planläggningsprinciperna för Södra Haga bör följas genom att parkerna 
nära bostäderna bevaras.

Den historiskt och miljömässigt värdefulla gamla muren runt skolhuset 
bör bevaras.

Träden i östra delen av den skyddade parken (ca 21 tallar) bör beva-
ras.

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Laura Finne-Elo-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Då stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändringen uttryc-
ker det förhoppningen att de nya husen på den gamla skol-
hustomten inte byggs innan det skyddade skolhusets framti-
da användning har utretts och beslutats.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Då stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändringen uttryc-
ker det förhoppningen att de nya husen på den gamla skolhustomten 
inte byggs innan det skyddade skolhusets framtida användning har ut-
retts och beslutats.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, 
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Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Jani 
Valpio, Mauri Venemies

Nej-röster: 16
Fatim Diarra, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Tapio Kle-
metti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Blanka: 53
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Seija Muurinen, Jarmo Nie-
minen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Tor-
sti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Björn Månssons förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Områdena för detaljplaneändringen, den tidigare räddningsskolans (ur-
sprungligen Haagan kansankoulu) tomt samt Pääkaupungin turvakoti 
ry:s tomt, ligger vid Steniusvägen i Södra Haga.

Detaljplanelösningen gör det på skolans tomt möjligt att ta i bruk den 
numera tomma skolbyggnaden som bostäder och att placera tre kom-
pletterande bostadshus på tomten. Enligt detaljplanebestämmelserna 
är det möjligt att i skolbyggnaden placera förutom eller i stället för bo-
ende också närservice-, inkvarterings-, kafé-, restaurang-, butiks-, ar-
bets-, hobby-, utställnings-, fest- och samlingsutrymmen. Skolbyggna-
den har skyddats med beteckningen Sr-2. Skyddsbeteckningen gäller 
byggnadens fasader och mest värdefulla interiörer.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att ändra användningsändamålet 
för skyddshemmets tomt till en tomt för boende. Till tomten har fogats 
en liten del av den angränsande parken och på den kan placeras två 
flervåningshus. Trafikförbindelsen söder om tomten från Steniusvägen 
till Strömstadsparken bevaras.
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I detaljplanelösningen anvisas totalt 7 400 m² bostadsvåningsyta för 
tomterna. Antalet invånare ökar med ca 180. Det genomsnittliga explo-
ateringstalet för tomterna är 1,02.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål och motsvarar den gällande Generalplan 2002 med rättsverkning-
ar.

Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsing-
fors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Utgångspunkter för området och nuläge

Haga har bevarats som en trädgårdsaktigt byggd stadsdel genom dess 
exceptionellt skiktade detaljplanehistoria. Steniusvägen och Byavägen 
är bland de enda väglinjerna som har bevarats från tiden för Haga villa-
samhälle. Haagan kansakoulu är en av få bevarade byggnader från ti-
den för Haga köping.

Detaljplaneområdenas närmiljö har byggts upp huvudsakligen mellan 
åren 1952 och 1962. Byggnaderna har 3–4 våningar, de flesta med en 
s.k. ovanjordisk källarvåning. Norr om tomten med den tidigare folksko-
lan färdigställdes år 2013 ett kombinerat daghem-grupphem för utveck-
lingsstörda.

Tidigare Haagan kansakoulu (Steniusvägen 14) ligger på en synlig 
plats på backen. Skolan är ritad av arkitekterna Jussi och Toivo Paate-
la och den färdigställdes år 1928. Byggnaden har byggts ut år 1948. 
Arkitekturmässigt representerar skolan nordisk 1920-tals klassicism. 
Byggnadens fasader och värdefulla interiörer har bevarats väl. Skol-
verksamheten upphörde år 2006, då byggnaden togs i bruk av Helsing-
fors räddningsskola. Från och med år 2014 har byggnaden stått tom. 
Att på nytt ta i bruk byggnaden förutsätter en omfattande ombyggnad.

Skyddshemsbyggnaden (Steniusvägen 20) är ritad av arkitekt Matti Ha-
kala och den färdigställdes år 1961. Byggnaden har byggts ut år 1999. 
Skyddshemsverksamheten håller på att flytta bort från Södra Haga. 
Byggnadens planlösning lämpar sig dåligt för annat bruk och det är me-
ningen att byggnaden rivs.

För tomten vid Steniusvägen 14 gäller den ursprungliga detaljplanen 
för Södra Haga från år 1952. Tomten upptas i detaljplanen som en tomt 
för allmänna byggnader. För tomten vid Steniusvägen 20 gäller en de-
taljplan från år 2013. Tomten upptas i detaljplanen som ett kvartersom-
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råde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS). I områ-
det för detaljplaneändringen ingår dessutom gatu- och parkområde.

Helsingfors stad äger ändringsområdena. Pääkaupungin turvakoti ry 
äger byggnaden som nuförtiden finns på tomten vid Steniusvägen 20.

Detaljplanearbetet har inletts år 2016 på initiativ av staden och på an-
sökan av Pääkaupungin turvakoti ry. Det har förhandlats med sökan-
den om innehållet i detaljplanelösningen.

Kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanelösning-
en.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får intäkter av för-
säljningen eller utarrenderingen av tomterna och byggrätten.

Planeringsfaser och växelverkan

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 17.11– 18.12.2017. 

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning. 

Anmärkningar

Det kom in 11 anmärkningar mot förslaget till delgeneralplan. En skri-
velse kom in utanför framläggningstiden. I anmärkningarna och i skri-
velsen betonades följande teman: 

- hur kompletteringsbyggandet passar in i miljön, 

- trafik och parkering 

- växelverkan och beaktande av invånarnas åsikter. 

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), stadsmuse-
et och räddningsnämnden gav utlåtande om detaljplaneförslaget.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) framför som 
sitt utlåtande att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar 
området har byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte någon flytt-
ning av ledningar.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att materialen och bygg-
nadsformerna för nybyggandet som föreslås i detaljplanen har be-
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stämts utifrån att byggnaderna anpassas till miljön, vilken ännu ska sä-
kerställas i bygglovsfasen. Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att 
man tillstyrker detaljplaneförslaget.

Helen Elnät Ab och räddningsverket har ingenting att påpeka, och sam-
kommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ingenting att yttra om för-
slaget till detaljplaneändring.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelsen och 
myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och 
genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i 
samband med det offentliga framläggandet.

Inga ändringar gjordes i förslaget. De övriga kompletteringarna till ma-
terialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Fortsatta åtgärder

Steniusvägen 14

Staden ordnar ett anbudsförfarande om försäljningen av byggnaden på 
tomten. Tomten får 2 800 m² vy ny byggrätt efter att detaljplanen träder 
i kraft. Tomten antingen utarrenderas eller säljs

Steniusvägen 20

På den nuvarande tomtens område gäller ett arrendeavtal mellan 
Pääkaupungin turvakoti ry och staden. Skyddshemsföreningen säljer 
troligen den nuvarande arrenderätten vidare till byggföretaget. Då de-
taljplanen vinner laga kraft avslutas det gällande arrendeavtalet och ett 
arrendeavtal om den nya tomten tecknas eller tomten säljs.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 kartta, päivätty 
31.10.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 selostus, päivätty 
31.10.2017, täydennetty 15.5.2018, päivitetty Kylk:n 29.5.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 31.10.2017, täydennetty 15.5.2018 ja asukastilai-
suuden 9.3.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 31.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 610

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) kortte-
lin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita 
koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen 
numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Käsittely

24.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen:

Esitetään palautettavaksi siten, että useat muutosehdotuksessa olevat 
kuvat ja selvitykset tarkistetaan ja paikalliset olosuhteet, olemassa ole-
vien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston 
koko, luonne, puusto, käyttö sekä kaavamuutoksen vaikutukset ka-
tunäkymiin otetaan paremmin huomioon esimerkiksi sellaisilla perspek-
tiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten esimerkiksi koulu-
tontin (Steniuksentie 14), ja "laajennetun" turvakotitontin (Steniuksentie 
20) uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä.  

Kylänevan puisto, joka on kaavassa Strömstadin puisto (Strömstadin 
puisto liitettiin Kylänevan puistoon v 2016 ja nimettiin Strömstadin puis-
toksi), suojeltiin vahvalla kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan 
alueen asemakaavamuutoksessa. Nyt kaavassa on tarkoitus irrottaa 
suuri osa tästä suojellusta puistosta ja sijoittaa sille viisikerroksinen 
asuinrakennus.  

Uudessa valmistelussa olisi tarkemmin perusteltava, miksi vuoden 
2013 päätös jättää Kylänevan (Strömstad) suojeltu puisto koskematta 
on muutettu.  

Kaavamuutoksessa ei tule esille kaikki asemakaavamuutoksen seu-
raukset; esimerkiksi mainintaa siitä, että suojellun puiston itäosan puo-
leiset puut (n. 21 mäntyä) kaadetaan. 

Suunnitelmaa olisi syytä tarkastella uudestaan tietokonemallilla tai pai-
kan päällä Steniuksentie 14 ja 20 kohdilta ja tarkistaa viitesuunnitelman 
korkeustiedot. On mahdollista, että Steniuksentien puoleiset uudisra-
kennukset eivät mahdu kaavakartassa esitettyjen enimmäiskorkeuksi-
en +36,5 alle, vaan näille on vielä rakennusvaiheessa annettava 
”joustona” vielä noin 1,0 metrin poikkeus korkeammalle. Korkeuksia 
verrattaessa käytetään yleensä räystäskorkeutta, mutta tässä suunni-
telmassa on jostakin syystä käytetty korkeuseroja (plus-korkeudet). 
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Räystään oikea plus-korkeus lienee +32,00 eikä leikkauksessa ilmoitet-
tu +30,00. 

Kaavoittaja käyttää suunnitelmassaan ilmaisua "näkymä säilyy" tarkoit-
taen suojeltua koulurakennusta (Steniuksentie 14), kuitenkin koulu 
näkyisi aukosta vain osittain.   

Uudelleen valmistelussa olisi myös syytä selvittää tarkemmin asiantun-
tijoiden lausuntojen pohjalta kansakoulun (Steniuksentie 14) "suojelus-
sa" sovelletun suojelumallin käyttökelpoisuus ja tämän selvityksen mu-
kaiset seuraukset asuinympäristön, perinnemaiseman, paikallishistori-
an ja alueen identiteetin kannalta.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 278

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 
hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupungino-
san (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tonttia 3 ja korttelin 
29100 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin, muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
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ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, 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.

15.05.2018 Pöydälle

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 9

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkiympäristötoi-
mialan asemakaavoituspalvelulle Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta (nro 12463):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Steniuksentie 14:n ja 20:n 
asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12463).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Steniuksenkatu 14 ja 20 tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosehdotus kohdistuu Steniuksenkadun varrelle sijo-
ittuvaan vanhaan kansakouluun sekä turvakodin tonttiin, jotka ovat osa 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti herkkää ympäristöä. Kaavaehdotuk-
sen suojelumääräykset turvaavat vanhan kansakoulun (os. Steniuksen-
katu 14) rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja mahdollistavat jul-
kisen käytön, joka parhaiten ylläpitää kohteen arvoja. Täydennysraken-
taminen tarjoaa mahdollisuuden koulurakennuksen huolelliseen kun-
nostukseen ja käyttöön saattamiseen. Turvakotirakennuksen (os. Ste-
niuksentie 20) säilyttävää uutta käyttöä ei ole voitu osoittaa. Kaavassa 
esitetyt uudisrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on määritetty 
rakennusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee rakennuslupavai-
heessa vielä varmistaa. Steniuksenkadun varren tontinosat tulee istut-
taa, osin puin ja pensain. Kaupunginmuseo puoltaa kaavaehdotusta.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2017 § 31

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Hankenumero 0740_49

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12463 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12463
Kaupunginosa: 29 Haaga 
Kartoituksen työnumero: 10/2017
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Pohjakartta valmistunut: 13.4.2017
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 24.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 tonttien asemakaavamu-
utoksen OAS-suunnitelmaa. Kaupunginmuseo on tutustunut osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Steniuksentie 14 kiinteistöstä laa-
dittuun rakennushistoriaselvitykseen. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraa-
vaa.

Kaavamuutokseen kuuluvat alueet ovat osa Etelä-Haagan kaupungino-
saa. Historiallisesti tarkasteltuna Haaga kuului keskiaikaisen Huopalah-
den kylän maihin, ja alue oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 
1900-luvun alussa perustettiin kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen alo-
itteesta Haagan puutarhakaupunki rantaradan luoman ratayhteyden 
varrelle. Hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yh-
dyskunta perustettiin Korpaksen ja Backaksen tilan maille vuonna 
1906. Alueen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Lars Sonck 
vuonna 1901, joka edelleen laajeni ja tarkentui Eliel Saarisen vuonna 
1915 laatimassa tunnetussa Munkkiniemi-Haaga –suunnitelmassa. 
Haagan kauppalan perustaminen vuonna 1923 johti asemakaavan tar-
kentamiseen Berndt Aminoffin asemakaavaluonnoksessa, joka käytän-
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nössä ohjasi puutarhakaupungin rakentamista 1920-40 –luvuilla. Haa-
ga liitettiin suuressa alueliitoksessa Helsinkiin vuonna 1946. Helsingin 
asemakaava-arkkitehtien Birger Brunilan ja Väinö Tuukkasen laatima 
uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1947. Haagan puutarhakau-
pungin rakennuskanta uudistui alueliitoksen jälkeen kokonaisvaltai-
sesti. 93% alueen rakennuksista on alueliitoksen jälkeen rakennettuja. 
Selkeät rakennustoiminnan huiput ja muutoskaavat ajoittuvat 1950-lu-
vun puoliväliin, 1960-luvun alkuun ja 1970-luvun alkuun. Haagan identi-
teetti puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi 
poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie on van-
himpia alueen katulinjauksia.

Haagan rakennuskanta on inventoitu kaupunkisuunnitteluviraston tuot-
tamassa ja Tommi Lindhin laatimassa Haagan rakennukset ja arvotus 
– julkaisussa vuonna 1998. Inventoinnissa kohteet on arvotettu kolmel-
la kriteerillä (arkkitehtoniset, ympäristölliset ja historialliset arvot), luokit-
telu on tehty kolmeen ryhmään 1-3 vastaten rakennussuojelumerkintöjä 
sr-1/sr-2/sr-3. Kaavamuutosalue kuuluu yleiskaavassa 2002 rajattuihin 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäviin alueisiin.

Steniuksentie 14

Steniuksentie 14 on rakennettu Haagan puutarhakaupungin kansakou-
luksi vuonna 1926-27 arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnitelmien 
mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muo-
don. Rakennus toimi alun perin sekä suomen- että ruotsinkielisen ope-
tuksen tiloina. Toteutunut rakennus oli mahdollista laajentaa symmetri-
seksi klassiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. 
Alueliitoksen jälkeen koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä vuonna 
1947 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti. 
Koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Helsingin pelastuslaitoksen 
käyttöön.

Haagan kansakoulu Steniuksentie 14 on kaupunginosainventoinnissa 
v. 1998 arvotettu huomattavan arvokkaaksi kohteeksi. Koulu on sekä 
arkkitehtonisesta, ympäristöllisestä että historiallisesta näkökulmasta 
arvoluokan 1 kohde. Inventoinnin mukaisesti rakennuksen arkkitehtuuri 
on huolellisesti detaljoitua 1920-luvun klassismia, rakennuksessa on 
arvokkaita koristeltuja sisätiloja. Kohteella on historiallista arvoa Haa-
gan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa raken-
nus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä, mikä tulee 
kaavamuutoksessa huomioida. Koulun säilyminen julkisessa käytössä 
on ensisijaista sen arvojen säilymiseksi.
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Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on 
kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Tulevassa asema-
kaavassa rakennuksen ulkoasu sekä arvokkaat sisätilat porrashuone ja 
juhlasali tulee varustaa niiden arvot turvaavalla merkinnällä. Erillinen 
länsijulkisivuun liittyvä sisäänkäyntirakennus sopii heikosti rakennusko-
konaisuuteen. Koulupihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren 
istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä, jotka tulee säilyttää tai uu-
sia alkuperäisen mukaisesti. Kaavamuutoksessa tulee huomioida tavoi-
te katutilan väljyydestä, joka puutarhakaupungin perinteitä ylläpitäväs-
sä ympäristössä on tärkeää. Sen katukuvaan eivät kuulu kadun molem-
min puolin tontinrajaan rakennetut vastakkaiset rakennukset.

Steniuksentie 20

Steniuksentie 20 kiinteistö, alk. Matti ja Maija –koti, on arkkitehti Matti 
Hakalan vuonna 1961 suunnittelema asuntolarakennus. Rakennus on 
inventoinnissa v. 1998 luokiteltu arkkitehtoniselta arvoltaan luokkaan 3, 
ts. säilyväksi rakennukseksi. Modernistisen kolmikerroksisen tiiliraken-
nuksen arkkitehtuuri on säilynyttä, selkeäpiirteistä ja huolellisesti detal-
joitua. Kaupunginmuseon kannan mukaan ensisijaista on rakennuksen 
säilyttäminen ja sille uuden käytön hakeminen.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.3.2017

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1282-00/17 koskien Etelä-Haagan 
(29.ko) asemakaavan muutosta, Steniuksenkatu 14 ja 20. Määräaika 
on 24.3.2017 mennessä.

Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella tutkitaan kahden tontin käyttö-
tarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista. 

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
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jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 13.03.2017 § 19

HEL 2016-013345 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa ko-
skien asemakaavamuutosta osoitteissa Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa sijaitsevien entisen pe-
lastuskoulun (alun perin Haagan kansakoulun) tonttia osoitteessa Ste-
niuksentie 14 sekä Pääkaupunkiseudun turvakodin tonttia osoitteessa 
Steniuksentie 20.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1928 valmistu-
neen, tällä hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen 
asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontil-
le. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
merkittävän koulurakennuksen ulkoasu ja arvokkaimmat sisätilat.

Turvakodin tontilla tavoitteena on tutkia tontin käyttötarkoituksen muut-
tamista asumiseen. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haa-
gasta.

Suunniteltu asemakaavamuutos ei olennaisilta osiltaan vaikuta pe-
lastustoimintaan.

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi
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§ 289
Detaljplaneändring för Musans stig 1 i Munksnäs (nr 12467)

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
30145 (den nya tomten 30145/6 bildas) i 30 stadsdelen (Munksnäs, Ta-
listranden) enligt ritning nr 12467, daterad 7.11.2017 och ändrad 
23.5.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 kartta, päivätty 7.11.2017, 
muutettu 23.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 selostus, päivätty 
7.11.2017, muutettu 23.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017, täydennetty 23.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
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gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde för byggnader för kultu-
rell verksamhet (YY) i Talistrandens bostadsområde i Munksnäs. De-
taljplanelösningen gör det möjligt att ändra kvartersområdet till en bo-
stadstomt. På den obebyggda tomten 30145/2 uppstår ett kvarter för 
flervåningshus som förbättrar stadsrummet vid Musans torg och Mu-
sans stig. Det planeras bostadshus i 4–6 våningar på tomten. På tom-
ten finns en backe och dess toppområden blir en del av kvartersgården 
omringad av byggnaderna. Toppen bevaras obebyggd och planterad. 
Vid kvartersgården finns en underjordisk parkeringsanläggning för 53 
bilar under ett gårdsdäck. Inkörningen är i östra ändan av Musans stig. 
Den nya bostadsytan uppgår till 5 300 m² vy. Tomtexploateringstalet är 
0,95 och invånarantalet ökar med 130–150 personer.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanen stämmer överens med de riksomfattande målen för områ-
desanvändningen och den gällande generalplanen 2002 med rättsverk-
ningar samt bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål. 

Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsing-
fors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Utgångspunkter för området och nuläge

Talistranden är ett bostadsområde med ca 1 000 invånare väster om 
Munkshöjden och byggdes huvudsakligen under 1990-talet, som en 
egen distinkt helhet. Områdets byggnader är i 2–5 våningar. Mitt i om-
rådet finns en öppen plats, Musans torg, i vars norra ända tomten 
30145/2 ligger. Tomten 30145/2 är i nuläget helt obebyggd. På tomten 
finns en backe vars högsta punkt har höjden +9,5. Backen stiger ca 6,5 
meter över de omgivande gatorna. Tomten är täckt av gräsmatta och 
på dess kanter och på toppen växer några träd. På tomten fanns tidiga-
re ett Tali vattenreningsverks maskinhall och två slamsilor som har ri-
vits, och tomtens mark är huvudsakligen sanerad.

I den gällande detaljplanen (från 1989) är tomten 30145/2 upptagen 
som ett kvartersområde för byggnader för kulturell verksamhet (YY). 
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Tomtens byggrätt är 2 000 m² vy. Fastighetskontoret har konstaterat att 
användningsändamålet i detaljplanen inte längre är aktuellt.

Helsingfors stad äger tomten 30145/2. Detaljplanelösningen har utar-
betats på initiativ av staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Detaljplaneförslaget presenterades för stadsmiljönämnden 7.11.2017 
och nämnden bestämde att förslaget till detaljplaneändring ska hållas 
framlagt.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 24.11.2017–
2.1.2018.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stads-
museet gav utlåtande om detaljplaneförslaget. 

Helen Elnät Ab hade ingenting att invända mot ändringsförslaget. HRT 
lämnade inget utlåtande om ändringsförslaget. HRM konstaterar i sitt 
utlåtande att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar om-
rådet har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver att dessa 
flyttas. Helsingfors stadsmuseum hade inget att påpeka om ändrings-
förslaget. 

Kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanelösning-
en. Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får intäkter av 
försäljning av tomterna och byggrätterna och av utarrenderingen av 
byggrätten.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans anteckningar, bestämmelser 
och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För änd-
ringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar detaljplaneläggningstjänstens justerade 
framställning.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 kartta, päivätty 7.11.2017, 
muutettu 23.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 selostus, päivätty 
7.11.2017, muutettu 23.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017, täydennetty 23.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 7.11.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 605

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Talin-
ranta) korttelin 30145 tontin 2 (muodostuva uusi tontti 30145/6) asema-
kaavan muutoksen 7.11.2017 päivätyn ja 23.5.2018 muutetun pii-
rustuksen numero 12467 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 23.5.2018

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 7.11.2017 päivättyä 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Talinranta), korttelin 30145 tontin 2 (muod-
ostuu uusi tontti 30145/6) asemakaavan muutosehdotusta nro 12467. 
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostukses-
ta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun ai-
neistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kulttuuritoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialuetta (YY), joka sijaitsee Talinrannan asun-
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toalueella Munkkiniemessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelialueen 
muutattamisen asuintontiksi. Tavoitteena on muuttaa rakentamattoman 
tontin 30145/2 asemakaavaa niin, että siihen voidaan rakentaa aluetta 
täydentävä asuinkerrostalojen kortteli, joka parantaa Muusantorin ja 
Muusanpolun kaupunkitiloja. Tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia asu-
inkerrostaloja. Tontilla olevan mäen lakialue muuttuu rakennusten ra-
jaaman korttelipihan osaksi. Lakialue säilytetään rakentamattomana ja 
istutettuna. Pysäköinti (53 ap) sijoitetaan korttelipihan puolelle pihakan-
nen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoitetaan 
Muusanpolun itäpäätyyn. Uutta asuntokerrosalaa on 5 300 k-m². Tontin 
tehokkuusluku on e = 0,95 Asukasmäärän lisäys on n. 130–150 asu-
kasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja 
edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Talinranta on pääosin 1990-luvulla rakennettu, omana kokonaisuute-
naan hahmottuva, n. 1 000 asukkaan asuinalue Munkkivuoren länsipu-
olella. Alueen rakennukset ovat II–V-kerroksisia. Alueen keskellä on 
Muusantori-niminen aukio, jonka pohjoisreunalla tontti 30145/2 sijait-
see. Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on 
mäki, jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 
metriä sitä ympäröivien katujen yläpuolelle. Tontti on ruohikon peittämä 
ja sen reunoilla ja mäen laella kasvaa joitakin puita. Tontilla aiemmin si-
jainneet Talin jätevedenpuhdistamon konehalli ja kaksi lietesiiloa on pu-
rettu ja tontin maaperä pääosin kunnostettu. 

Nykyisin voimassa olevan asemakaavan (1989) mukaan tontti 30145/2 
on osoitettu kulttuuritoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
merkinnällä YY. Tontin rakennusoikeus on 2000 k-m². Kiinteistövirasto 
on todennut, että asemakaavassa osoitettu käyttötarkoitus ei ole enää 
ajankohtainen.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 30145/2. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
tonttien myymisestä, rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 24.11.2017–2.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 7.11.2017 ja 
lautakunta päätti 7.11.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaa-
vaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa todettiin, että asemakaavan muutoseh-
dotus ei edellytä alueelle valmiiksi rakennettujen vesijohtojen ja viemä-
reiden siirtämistä, asemakaavan muutosehdotukseen ei ole huomau-
tettavaa, sen hyväksymistä puolletaan ja että aikaisemmat kommentit 
on otettu hyvin huomioon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 
 pelastuslautakunta

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: HSL

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.
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Lisätiedot
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 43

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Muusanpolku 1-3:n 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12467:

Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
mistä.

29.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.12.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Kaupunkiympäristö on pyytänyt Kaupunginmuseon lausuntoa asema-
kaavan muutoksesta nro 12467. Kaupunginmuseo on tutustunut 
7.11.2017 laadittuun asemakaavamuutokseen ja tarkastelee hanketta 
rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on lausunut 25.10.2016 koskien Munkkiniemen Muu-
sanpolku 1-3 asemakaavan muutoksen ja Talinrannan täydennysra-
kentamisen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä 12.6.2017 Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutosluon-
noksesta. Kaupunginmuseo piti asemakaavan laatimisessa tavoitteena 
kaavaratkaisua ja täydennysrakentamista, joka kunnioittaa ympäröivän 
alueen asemakaavallista periaatetta ja mittakaavaa. Talinrannan suun-
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nitteluperiaatteita kaupunginmuseo piti hyvinä ja korosti alueelle omi-
naisen mittakaavan ja vehreyden säilyttämistä.

Kaupunginmuseon lausunnoissaan esittämät kommentit on kaavamuu-
toksessa otettu hyvin huomioon. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huo-
mautettavaa Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutoksesta.

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: +358 9 310 79406

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 197

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 7.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12467 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 30. kau-
punginosan (Munkkiniemi, Talinranta) korttelin 30145 tonttia 2.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not.

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12467 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

07.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Miika Vuoristo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

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

anu.lamsa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.10.2017 § 34

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Hankenumero 5284_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12467 pohjakartan 
kaupunginosassa 30 Munkkiniemi. 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: 12467
Kaupunginosa: 30 Munkkiniemi
Kartoituksen työnumero: 28/2016
Pohjakartta valmistunut: 20.6.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2016)
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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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 20.6.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
30145/2 suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusantorin luoteiskulmaan.

Lähialueen kaupungin koulut ovat Haagan peruskoulu, Munkkiniemen 
ala-asteen koulu ja Munkkivuoren ala-asteen koulu. Perusaste- ja luki-
okoulutusta tarjoavat Helsingin suomalainen yhteiskoulu sekä ruotsinki-
elistä esi- ja perusasteen opetusta tarjoaa Hoplaxskolan (Munksnäs -
enheten). 

Opetusviraston mukaan alueen koulujen tilat ovat jo tehokkaassa 
käytössä joten pienikin väestönkasvu voi johtaa lisätilatarpeeseen. Alu-
een liikennejärjestelyissä on huomioitava erityisesti oppilaiden turvalli-
nen koulumatka.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 12.6.2017
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HEL 2011-004922 T 10 03 03

Munkkivuoren Talinrannan asuntoalueelle on suunnitteilla asemakaa-
vamuutos, jossa rakentamaton tontti 30145/2 rakennetaan. Tavoitteena 
on kaupunkirakennetta täydentämällä parantaa Muusantorin ja Muu-
sanpolun kaupunkitiloja. Uutta kerrosalaa on 5300 k-m². Asu-
kasmäärän lisäys on n. 130-150 asukasta, jotka vahvistavat alueen vä-
estöpohjaa. Tavoite luoda laadukasta täydennysrakentamista on kan-
natettava.

Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, 
ennakkotietoa alueen tulevasta tontinvarauksesta ei ole.

Selkeän muotoinen rakennusala ja rakennusoikeuden määrittely tontti-
kohtaisesti (ei rakennusalakohtaisesti) on hyvä lähtökohta ratkaisulle ja 
mahdollistaa tarkoituksenmukaiset lamellimitat.

Kaavassa tulisi sallia konehuoneet tasakattoisten lamellitalojen katoilla. 
Mikäli konehuone sijoitetaan ylimpään asuinkerrokseen, tulee 
nykymääräysten mukaan sen kerroksen asunnot varustaa huoneisto-
kohtaisilla LTO-kojeilla. Kaavamääräys saattaa aiheuttaa nyt raken-
nuksiin ilmanvaihdon sekäjärjestelmän, joka paitsi nostaa tilantarvetta 
ja rakennuskustannuksia, tuottaa myös koko järjestelmän käyttöiän yli-
määräistä huoltotarvetta.

Pysäköinti on sijoitettu pihakannen alle. Ratkaisu on ymmärrettävä, 
mutta teknisesti vaativa ja kallis, etenkin hankkeen kokoon suhteutettu-
na. Myös hulevesien imeytyminen on tutkittava huolellisesti.

Kaavaluonnoksen mukaan ”tontin vihertehokkuuden tulee täyttää 
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku”. Mikäli tavoitelukuja asetetaan, ni-
iden määrittely ja tavoiteluku tulisi olla yksiselitteinen ja ennakkoon tie-
dossa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 39835

jussi.hyvarila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 12.6.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Munkkiniemessä osoit-
teessa Muusanpolku 1-3 sijaitsevaa tonttia koskevan asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Munkkiniemes-
sä, Talinrannan alueella Mesenaatintien ja Muusanpolun väliin jäävällä 
vyöhykkeellä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asu-
inkäyttöön suunnittelualue, joka on nykyisellään rakentamaton, kumpui-
leva nurmialue muutamine puineen. Tontin pysäköinti on suunniteltu 
sijoitettavaksi pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen ja tontin ajo-
neuvoliittymä Muusantorin luoteiskulmaan. Tonttia reunustavat pääosin 
kaksi-kolmikerroksiset pienkerrostalot ja paritalot 1990-luvun alkupuo-
lelta, jotka pihoineen muodostavat vehreän pienimittakaavaisen koko-
naisuuden. 

Helsingin kaupunginmuseo on 25.10.2016 antanut lausuntonsa Muu-
sanpolku 1-3:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja Talinrannan suunnitteluperiaatteista. Lausunnossaan kau-
punginmuseo piti Muusanpolku 1-3:n tontin muuttamista asuinkäyttöön 
mahdollisena. Alueen vanha rakennuskanta on purettu eikä alueella ole 
säilytettäväksi määriteltyjä alueita. Kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta kaupunginmuseo piti tavoitteena kaavaratkaisua ja täy-
dennysrakentamista, joka kunnioittaa ympäröivän alueen asemakaa-
vallista periaatetta ja mittakaavaa. Talinrannan länsiosan ominaisluon-
ne rakentuu kaarevan Mesenaatintien ja sitä reunustavien matalien ja 
pienimittakaavaisten asuintalojen ja niitä ympäröivien vehreiden piho-
jen katutilan ja kokonaisuuden ympärille.

Esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa Muusanpolku 1-3:ssa sijait-
seva tontti on esitetty muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
Rakennusala on osoitettu lähes kiinni tontin eteläreunaan, pienen vi-
herkaistaleen etäisyydelle itä- ja koillisreunasta ja tontin keskiosaan ja 
luoteisreunaan ei ole osoitettu rakennusalaa. Suurin sallittu kerrosluku 
on osalla rakennusalaa viisi, Muusantoriin rajautuvassa kulmassa kuu-
si. Uudisrakennusten sallittaisiin olevan siten ympäröivää rakennuskan-
taa korkeampia. Esitetylle rakennusalalle on kuitenkin rakennettava vä-
hintään kolme erillistä, erimuotoista ja pohjapinta-alaltaan erikokoista 
rakennusta. Rakeisuudeltaan uudisrakennuksista muodostuisi näin lä-
hiympäristön lamellitalojen kaltaisia. Tällä tavoin mahdollistetaan myös 
näkymät niin kadulta tontin sisäosiin kuin sieltä ulospäin. Rakennusten 
katomuotoa ei ole määritelty, julkisivumateriaalin tulisi olla pääosin puu, 
paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan päälle tehty rappaus tai slam-
maus. Väreistä ei ole määräystä. Parvekkeet tulisi toteuttaa ripustettui-
na tai sisäänvedettyinä, ei maasta kannatettuina. Rakennusten ulkoa-



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 413 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
10.10.2018

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

sun suunnittelulle on siten jätetty melko paljon liikkumavaraa ja mah-
dollisuuksia toteuttaa uudisrakennukset niin ympäristöön sopeuttaen 
kuin ilmeeltään selvästi uutta kerrostumaa tuovana. 

Suurin osa tontin rakennusalaa ympäröivästä alueesta on määritelty 
pääosin istutettavaksi alueen osaksi ja nykyinen tontin luoteisosassa si-
jaitseva kumpu lisäksi puilla ja pensailla istutettavaksi tai istutettavana 
pidettäväksi maanvaraiseksi alueen osaksi. Istutusmääräys koskee 
myös aluetta, jonne on osoitettu kannen alainen tila. Tontin länsireu-
nassa on lisäksi esitetty yhtä puuta suojeltavaksi. Näillä määräyksillä 
pyritään varmistamaan tontin vehreys ja Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Muusanpolku 
1-3:ssa sijaitsevan tontin rakentaminen esillä olevan asemakaavan mu-
utosluonnoksen mukaisesti tulisi mahdollistamaan ympäröivää raken-
nuskantaa korkeampien, mutta muutoin mittakaavaltaan melko hyvin 
Talinrannan rakennuksiin sopeutuvien asuinkerrostalojen rakentami-
sen. Materiaaleiltaan ja ilmeeltään uudisrakennukset olisi mahdollista 
toteuttaa joko sopeuttaen tai selkeästi uutena kerrostumana. Talinran-
nan vehreää ominaisluonnetta on kunnioitettu jättämällä tontista laaja 
alue rakentamiselta vapaaksi vyöhykkeeksi ja erilaisin istutusmääräyk-
sin sekä sijoittamalla asukaspysäköintipaikat pihakannen alle. Kau-
punginmuseo katsoo, että sen asettama tavoite kunnioittaa ympäröivän 
alueen asemakaavallista periaatetta ja mittakaavaa on riittävällä tavalla 
otettu huomioon. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa 
Muusanpolku 1-3:n asemakaavan muutosluonnoksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.10.2016

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.5.2017

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Munkkiniemen (30.ko) asemakaavan muutos, Muusanpolku 1-3 ja Talinrannan täy-
dennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Maakerrosten paksuus on 
pienimmillään rakennuspaikan luoteisosissa ja maakerrosten paksuus 
kasvaa voimakkaasti kohti itää. Vuoden 2005 kairauksissa on havaittu 
rakennusjätettä rakennuspaikan itäosissa. Läheisen merenlahden ai-
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heuttamaa tulvariskiä ei ole toistaiseksi mallinnettu, mutta läheisimmäs-
sä rannassa Otaniemessä arvioitu korkein vedenkorkeus on tasolla 
+3.9 vuoteen 2100 mennessä. Lisäksi Talinrannassa toteutetut esira-
kentamisratkaisut 1980-luvun lopulla perustuivat kevennyksen, eikä tu-
olloin ollut tiedossa tulevia korkeimpia merenpinnan tasoja. Talinran-
nassa tulee tarkastella alueellista riskiä kevennysratkaisujen sortu-
misriskistä nosteen vaikutuksesta.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.10.2016

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.10.2016

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1265-00/16. Määräaika on 
28.10.2016.

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan pihakannen 
alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoitetaan Muu-
santorin luoteiskulmaan.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 10.10.2016 § 37

HEL 2011-004922 T 10 03 03

Päätös
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Tontin korkeuserojen ja pihakannen pysäköintitilojen vuoksi on kiinni-
tettävä erityistä huomiota pelastusteiden ja mahdollisten nostopaikko-
jen suunnitteluun ohjeen: "HPEL 36/16/RIHOS 1.7.2013 Pelastusteiden 
suunnittelu ja toteutus" mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Muusanpolku 1–3 sijaitsevalle rakentamattomalle tontille 
30145/2 suunnitellaan asuinkerrostaloja. Pysäköinti suunnitellaan piha-
kannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Ajoneuvoliittymä tontille sijoite-
taan Muusantorin luoteiskulmaan.
Tontti 30145/2 on nykyisin kokonaan rakentamaton. Tontilla on mäki, 
jonka korkeimman kohdan korko on +9,5. Mäki kohoaa noin 6,5 metriä 
sitä ympäröivien katujen yläpuolelle.

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi
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§ 290
Detaljplaneändring för Liikkalagränden 6 i Botby (nr 12472)

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 4 och 6 i 
kvarteret 45459 och tomten 10 i kvarteret 45460 i 45 stadsdelen (Bot-
by, Botbyåsen) enligt ritning nr 12472, daterad 26.9.2017 och ändrad 
6.2.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 kartta, päivätty 26.9.2017, 
muutettu 6.2.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 selostus, päivätty 
26.9.2017, muutettu 6.2.2018, päivitetty Kylk:n 6.2.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.9.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HRM
Helen Elnät Ab
NTM-centralen Förslagstext

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 417 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
10.10.2018

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

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller tre tomter på båda sidor om Liikkalagrän-
den samt Liikkalagränden. Detaljplanelösningen gör det möjligt att fort-
sätta raden av flervåningshus som stod klar 2015 på tomterna där det 
nu står byggnader med bostäder, kontor, affärs- och verksamhetsloka-
ler genom att dessa rivs. Byggrätten på den obebyggda bostadstomten 
på andra sidan Liikkalagränden höjs så att där ska kunna byggas rad-
hus.

Den nya bostadsytan uppgår till ca 4 000 m² vy. Antalet invånare ökar 
med ca 100.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen är i enlighet med generalplanen med rättsverk-
ningar och bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. Detalj-
planelösningen följer också den nya generalplanen för Helsingfors 
(stadsfullmäktige 26.10.2016).

För området gäller detaljplaner från åren 1993 och 2007. På tomten 
45459/4 (Liikkalagränden 6) finns ett kontorshus i två våningar som 
byggts 1991. På tomten 45459/6 (Liikkalagränden 8/Veckelaxvägen 
38) finns ett trevåningshus från 1945 med bostäder, verksamhetsloka-
ler och lagerutrymme. Tomten 45460/10 (Liikkalagränden 1) är en tidi-
gare småhustomt som numera är obebyggd och igenvuxen.

När detaljplanelösningen genomförs får man nya bostäder på ett områ-
de med god service. Längs med Österleden uppstår en arkitektonisk 
helhet och raderna av fasader mellan Karhulavägen och Veckelaxvä-
gen skyddar mot bullret från Österleden. Genom att huset vid Liikkalag-
ränden 8/Veckelaxvägen 38 från 1945 rivs förlorar man en del av områ-
dets bebyggda kulturmiljö.

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanelösning-
en.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är privatägda och gatuområdena i stadens ägo. De-
taljplanelösningen har utarbetats på markägarnas ansökan och inne-
hållet i lösningen har förhandlats fram med sökandena.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.
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Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 3.10–
13.11.2017. En anmärkning gjordes mot förslaget.

Anmärkning

Anmärkningarna gällde den byggnad som nu finns på tomten vid Liik-
kalagränden 8/Veckelaxvägen 38. I anmärkningen föreslås att man yt-
terligare borde undersöka möjligheten att bevara byggnaden i samband 
med planläggningsarbetet.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Närings-
, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) gav utlåtanden om 
detaljplaneförslaget.

HRM konstaterar att områdets allmänna vattenledningar och avlopp 
har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver att ledningar flyt-
tas.

NTM- centralen fäste vikt vid Österledens buller och luftkvalitet i sitt ut-
låtande.

Helen Elnät Ab och räddningsverket meddelade att de inte har någon-
ting att påpeka.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i anmärkningen och utlåtandena 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.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 kartta, päivätty 26.9.2017, 
muutettu 6.2.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12472 selostus, päivätty 
26.9.2017, muutettu 6.2.2018, päivitetty Kylk:n 6.2.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.9.2017, täydennetty 6.2.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HRM
Helen Elnät Ab
NTM-centralen Förslagstext

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Räddningsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 607

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartio-
harju) korttelin 45459 tonttien 4 ja 6 sekä korttelin 45460 tontin 10 ja 
katualueiden asemakaavan muutoksen 26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 
muutetun piirustuksen numero 12472 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 66

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Hankenumero 4386_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.9.2017 päivätyn ja 6.2.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12472 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45459 tontteja 
4 ja 6 sekä korttelin 45460 tonttia 10 sekä katualueita.

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.

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.08.2017 § 9

HEL 2016-014292 T 10 03 03

Hankenumero 4386_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12472 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12472
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 13/2017
Pohjakartta valmistunut: 27.06.2017
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.kyyrö(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 6.6.2017
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HEL 2016-014292 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjussa sijaitse-
van Liikkalankujan alueen asemakaavan muutosta. Kaupunginmuseo 
tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Liikkalankujan varrella sijaitseville, Itäväylän läheisyydessä oleville ton-
teille suunnitellaan asuinkerrostaloja viereisen kerrostalorivistön jatke-
eksi. Tonteilla Liikkalankuja 6 ja 8 sijaitsee tällä hetkellä rakennuksia, 
jotka asemakaavamuutoksen myötä purettaisiin uudisrakentamisen tiel-
tä. Rakentamattomalle tontille Liikkalankujan toisella puolella suunnitel-
laan rivitaloasuntoja. Osoitteessa Liikkalankuja 6 sijaitsee vuonna 1991 
rakennettu toimitilarakennus. Liikkalankujan ja Vehkalahden kulmassa 
osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsee vuonna 1945 
valmistunut asuin- ja liikerakennus. Liikkalankuja 1 on rakentamaton 
puistottunut tontti.

Kaavatilanne

Vuonna 2007 voimaan tulleessa asemakaavassa Liikkalankuja 6 tontti 
on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Vuonna 1993 vahvis-
tetussa asemakaavassa Liikkalankuja 8 tontti on merkitty asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja Liikkalankujan toinen puoli (Li-
ikkalankuja 1) asuinrakennusten korttelialueeksi. Helsingin yleiskaava 
2002:ssa suunnittelualue on merkitty osin kerrostalovaltaiseksi asumi-
sen ja toimitilojen alueeksi ja osin asuntovaltaiseksi alueeksi. Helsingin 
uudessa vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa (2016) alue on mer-
kitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2 ja A4.

Liikkalankujan rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Asuinrakennus osoitteessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 edu-
staa alueellaan hyvin harvinaiseksi käynyttä 1940-luvun rakennetun 
kulttuuriympäristön kerrosta. Terastirapattu kolmikerroksinen ja auma-
kattoinen aikakaudelleen tyypillinen liike- ja asuinrakennus on hahmol-
taan selkeä ja symmetrinen sekä todistusvoimainen esimerkki aikansa 
rakennuskannan ominaispiirteistä ja ympäristöstään ennen sen kehitty-
mistä tiiviimmäksi. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketi-
loja Itäväylälle päin, kaksi ylintä kerrosta ovat asuinkäytössä. Liikkalan-
kujan puolelle suuntautuva matala autotallisiipi on ollut aiemmin käytös-
sä autohuoltamona. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä hah-
mossaan ja kertoo pitäjänaikaisesta historiasta ja pienipiirteisestä ra-
kennetusta ympäristöstä. Rakennus on vanhimpia alueellaan säilynei-
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tä. Liikkalankuja 6 tontin 1990-luvulta peräisin olevalla kaksikerroksi-
sella ja tiiliverhoillulla rakennuksella ei kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan ole suojeluarvoja.

Kaupunginmuseon kannanotto

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että osoit-
teessa Liikkalankuja 8 / Vehkalahdentie 38 sijaitsevalla rakennuksella 
on selkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennuksella on myös maise-
mallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, sillä kadunkulmaukseen sijoitettu-
na rakennuksena se näkyy moneen suuntaan. Rakennuksen purkami-
nen köyhdyttäisi ympäristöään ja aiheuttaisi menetyksen rakennetussa 
kulttuuriympäristössä, kun alueen vanhin kerrostuma poistuisi koko-
naan. Kaupunginmuseo esittää, että jatkosuunnittelussa pyritään etsi-
mään keinoja, joiden avulla mainittu rakennus voidaan säilyttää.

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi
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§ 291
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om lättläst 
språk och flerspråkighet i stadens verksamhet och beslutsfattande

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Suldaan Said Ahmed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maija-Liisa Kasurinen, kommunikationschef, telefon: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 35 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors ska informera om sin verksamhet och om de vik-
tigaste besluten på lättläst språk. Staden bör dessutom kommunicera 
på de fem mest allmänna främmande språken (dvs. ryska, estniska, 
somali, engelska och arabiska) och utöver dessa även på samiska.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Bakgrundsuppgifter

I sin verksamhet främjar staden invånarnas och personalens jämlikhet, 
likvärdighet, sociala kohesion och delaktiga handlingar. Staden utveck-
las tillsammans med stadsgemenskapen. Eftersom staden är en offent-
lig organisation grundar dess verksamhet sig på öppenhet och transpa-
rens. Helsingfors främjar interaktion med stadsgemenskapen och hjäl-
per även de som är i en sämre situation att delta i stadens utveckling. 
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Att minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper och områ-
den är ett av stadens centrala mål. Att utveckla den sociala samman-
hållningen är ett livsvillkor för en bra och konkurrenskraftig stad.

Stadens kommunikation styrs av kommunallagen, offentlighetslagen, 
grundlagen, språklagen samt stadens förvaltningsstadga och stadens 
riktlinjer och anvisningar för kommunikationen. I de lagar som reglerar 
kommunikationen poängteras att en stad ska kommunicera på ett klart, 
sakligt och begripligt språk samt beakta behoven hos de olika befolk-
ningsgrupperna. 

Enligt språklagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. Staden 
kommunicerar om sin verksamhet och sina beslut huvudsakligen på de 
inhemska språken. Rätten att använda andra språk än finska, svenska 
och samiska hos myndigheter föreskrivs i lagar som gäller på olika om-
råden.

I anvisningarna för kommunikationen som godkänts av stadsstyrelsen 
(korr. Stn 17.6.2013) konstateras följande:

I stadens information utåt ska den finsk- och svenskspråkiga befolk-
ningens behov beaktas jämlikt. För offentligheten avsedda meddelan-
den och broschyrer ska alltid ges ut på bägge officiella språken. Även 
vid annan kommunikation, t.ex. vid meddelanden avsedda för massme-
dier, ska staden se till att både finsk- och svenskspråkiga personers in-
formationsbehov beaktas, fastän staden inte är skyldig att översätta allt 
informationsmaterial som sådant till det andra inhemska språket. 

I princip tvingar inte språklagen myndigheterna att informera på andra 
språk. I egenskap av myndighet har staden rätt att ge bättre språklig 
service än vad språklagen förutsätter. Kravet på en ändamålsenlig be-
handling, som är en del av god förvaltning, kan dessutom innebära att 
man använder ett annat språk då ett ärende handläggs. 

Lättläst språk är en förenklad version av allmänspråket där innehållet, 
strukturen och vokabulären anpassas för att lättare kunna förstås. Lätt-
läst hjälper personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk. 
Detta kan bero på t.ex. bristande kunskaper i standardspråket eller läs-
svårigheter. Bland andra dysfatiker, utvecklingsstörda, invandrare, äld-
re personer, de som har läs- och skrivsvårigheter eller just har lärt sig 
läsa samt personer som talar ett annat språk och bekantar sig med det 
finska språket och kulturen är de som kan behöva lättläst språk. Cirka 
8–12 % av befolkningen hör till målgruppen för lättläst språk. 

Lättläst språk innebär att standardspråket översätts till lättläst och för 
detta ändamål behövs en översättare. Selkokeskus är en riksomfattan-
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de organisation som arbetar för information om samt den allmänna atti-
tyden till lättläst i Finland.

Nuläget för service på lättläst och främmande språk

I enlighet med kommunikationsanvisningarna och i den utsträckning 
som det är möjligt informeras stadens kunder med annat språk på de-
ras modersmål. För detta ändamål har staden webbsidor på flera olika 
språk och servicepunkter som betjänar på främmande språk. Staden 
samarbetar också med andra massmedier som publiceras i Helsingfors 
för att förbättra informationen om staden och dess service.

Vid sidan om den finsk- och svenskspråkiga befolkningen har en bety-
dande del av helsingforsarna ett annat modersmål än inhemska språk. 
För dem bör staden i möjligaste mån informera om verksamheten och 
beslutsfattandet på deras modersmål. Kundmeddelanden från staden 
översätts bland annat till estniska, ryska, somali, arabiska och engels-
ka. I praktiken uppstår behovet av enskilda översättningar vid de olika 
sektorernas verksamhetsställen, där man bedömer detta behov från fall 
till fall. 

Staden publicerar information om sin verksamhet och service på flera 
olika språk på sin webbsida. Webbplatsen hel.fi har sidor på de in-
hemska språken och dessutom omfattande sidor på engelska samt 
mindre omfattande sidor på tyska, franska och ryska. 

Sociala medier som riktats till invandrare har innehåll även på andra 
språk, såsom på ryska. 

För beslutshandlingarnas språkversioner iakttar man stadsfullmäktiges 
beslut enligt vilket fullmäktiges dokument översätts till svenska, men in-
te stadsstyrelsens och nämndernas. Nämndernas svenska sektioner 
publicerar sina handlingar på svenska. Tjänsteinnehavarbeslut som 
publiceras på svenska är t.ex. besluten av direktören för svenska ser-
vicehelheten inom fostran och utbildning.

På sidan helsinginseutu.fi finns innehåll på finska, svenska och engels-
ka. Sajten har även innehåll på lättläst finska och svenska samt på 
finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Infobanken är en webbtjänst på tolv språk som riktar sig till invandrare. 
Infobanken informerar om det finländska samhället, service och invand-
rarnas rättigheter och skyldigheter. Helsingfors har egna sidor på tjäns-
ten, och på dem presenteras stadens och övriga myndigheters viktiga 
service för nya helsingforsare. I tjänsten deltar ytterligare 18 kommuner 
samt flera statliga organisationer. 
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Målsättningen är att infobankens texter ska vara begripliga även då an-
vändaren inte har finska som modersmål. Sajtens finska sidor är skriv-
na på ett tydligt allmänspråk som har många gemensamma drag med 
lättläst. Man undviker komplicerade satsbyggnader, och långa mening-
ar delas upp på flera meningar. Man fäster vikt vid en enkel vokabulär 
och förklarar svåra termer vid behov. Läsbarheten stöds även av korta 
meningar, förteckningar och underrubriker. 

Infobanken fungerar på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, 
franska, spanska, turkiska, somali, kinesiska, persiska och arabiska. 
Alla språkversioner är identiska; tjänstens syfte är att likvärdigt berätta 
om det finska samhället. Översättarna har fått anvisningar om att an-
vända ett klart språk, och klara översättningar har även varit ett kvali-
tetskriterium vid upphandlingen av översättningar. I redaktionsarbetet 
följer man noga hur situationen för lättläst språk utvecklas. 

På grund av innehållets stora omfattning fokuserar Infobanken på att 
informera om bestående servicestrukturer i samhället. Infobanken ger 
råd på tolv språk om hur man söker till en skola eller ett dagis, men be-
rättar inte om sektorernas beslut. 

Helsingfors allmänna information Virka-info ger råd om service och in-
vandring på flera språk, bl.a. engelska, arabiska, franska, ryska, soma-
li, dari och farsi. 

Det finns en sidhelhet för invandrare i Helsingfors på finska där man 
särskilt har fäst vikt vid lättläst språk i presentationen av invandrarråd-
givningen. Då man skapade sidorna för invandrare fäste man särskilt 
mycket vikt vid ett klart språk, eftersom de flesta invandrare inte talar 
finska eller engelska som modersmål.

Vid servicepunkten International House Helsinki (IHH), som samordnas 
av Helsingfors stad, kan man få all service på engelska, och där har 
man samlat tjänster för huvudstadsregionens nyanlända invandrare un-
der samma tak. Den fortsatta utvecklingen av IHH-konceptet bereds till-
sammans med arbets- och näringsministeriet och andra aktörer.

Stadens företagsrådgivning (NewCo Helsinki) ger service på finska och 
engelska till dem som grundar uppstartsföretag.

Stadens sektorer har som målsättning i sin kommunikation att informe-
ra om sin verksamhet och sitt beslutsfattande på ett klart språk. Av sek-
tornämnderna begärdes utlåtanden till motionen om engelska som ett 
tredje servicespråk i Helsingfors stad, som väckts av ledamoten Mari 
Holopainen (Stn 30.5.2018, HEL 2017-012445 T 00 00 03).
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I utlåtandena från nämnderna konstaterades då att den nuvarande ni-
vån på engelskspråkig service är omfattande. I alla sektorers bastjäns-
ter är användningen av engelska utbredd och kontakttolk används vid 
behov. 

Inom social- och hälsovårdssektorn betonas klientens möjlighet att an-
vända tjänster på olika språk. Detta sänker tröskeln till att ta del av oli-
ka tjänster och stärker klientens möjligheter att ta hand om sin egen 
hälsa och välfärd.

Inom fostrans- och utbildningssektorn syns den kulturella mångfalden i 
Helsingfors tydligt. Av dem som använder fostrans- och utbildningssek-
torns tjänster har en femtedel ett annat modersmål än finska eller 
svenska. Inom sektorn anses det viktigt att det även i framtiden finns 
tillgång till tjänster på engelska och vid behov även andra främmande 
språk.

Kultur- och fritidssektorn konstaterade i sitt utlåtande att engelska re-
dan är ett synnerligen naturligt service-, kommunikations- och arbets-
språk inom hela sektorn. Till exempel inom ungdomsservicen uppstår 
även situationer där klienten kan varken finska eller engelska. Trots att 
personalen inom ungdomsservicen i princip kan kommunicera på eng-
elska är det också viktigt att kunna tydlig finska och de vanligaste övri-
ga invandrarspråken.

I stadsmiljösektorn betonades att delaktigheten bör stärkas och de 
språkliga hindren bör sänkas på så sätt att stadens alla invånare ska 
ha en så låg tröskel som möjligt att delta i diskussionen kring utveck-
lingen av stadsmiljön.

Sektorernas webbplatser erbjuder innehåll och nyheter på såväl finska 
och svenska som engelska. Kultur- och fritidssektorn omarbetar sin 
webbplats under det pågående året. Informationen ska bli lättare att hit-
ta och man fäster dessutom vikt vid lättläst språk. 

Huvudstadsregionens bibliotek informerar på sajten helmet.fi om biblio-
tekstjänsterna på finska, svenska och engelska samt ryska. En del av 
kommunikatörerna vid kultur- och fritidssektorn har fått utbildning i lätt-
läst språk vid Selkokeskus och kan producera detta på finska. Exem-
pelvis stadsbibliotekets regler har även skrivits på lättläst (svenska och 
finska). I sektorns presentationsmaterial beaktas de olika språkliga 
målgrupperna. Stadsbiblioteket har producerat en broschyr om bibliote-
kets tjänster på 13 språk bl.a. med tanke på invandrare. 

Helsingfors stad ska uppgradera sina elektroniska webbtjänster så att 
de stämmer överens med tillgänglighetsdirektivet senast 23.9.2020. 
Detta gäller webbsidan hel.fi samt de webbtjänster som hör till den 
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samt stadens alla elektroniska delaktighetstjänster, såsom responska-
naler, Helsingforskanalen, sajterna osallistu.hel.fi och kerrokanta-
si.hel.fi samt nya digitala tjänster. Stadens servicekarta har redan fått 
stämpeln för beaktad tillgänglighet.

Tillgängligheten är en väsentlig del av principen planera för alla med 
vilken man strävar efter att alla användare ska ha lika möjligheter att 
använda digitala tjänster, oavsett hörsel och syn, motoriska förutsätt-
ningar eller funktionsnedsättning.

Trots att staden inte är skyldig att utarbeta stadens alla meddelanden 
på alla kommuninvånares modersmål, strävar staden efter att i sin 
kommunikation beakta även de invånare som talar ett annat språk än 
finska och svenska. Staden informerar även på andra språk i mån av 
möjlighet och enligt behov. 

Kostnadseffekter

I utlåtandena fäster man särskild vikt vid kostnadseffekterna. Om sta-
den skulle informera om sin verksamhet och sitt beslutsfattande på lätt-
läst och många främmande språk skulle stadens översättningskostna-
der mångfaldigas. Dokumenten som utarbetas i förvaltningsprocesser-
na borde översättas till flera språk, vilket skulle kräva betydande nya 
resurser. Dessutom uppstår kostnader i och med översättning av flera 
olika blanketter och ändringar i olika datasystem, särskilt kund- och pa-
tientdatasystem.

Om hela beslutsfattandets hela förvaltningsprocess inklusive ändrings-
sökandet ska genomföras även på lättläst och ett flertal främmande 
språk, förutsätter detta ändringar även i externa aktörers, såsom de 
statliga tillsynsmyndigheternas, verksamhet. Kompletterande utbildning 
av personalen medför också kostnader. Personalen erbjuds språkut-
bildning, men för att fatta förvaltningsbeslut samt för att utföra och do-
kumentera kund- och patientarbete på flera språk krävs det en mer om-
fattande utbildning än den nuvarande. De som arbetar inom kundser-
vicen behöver ofta stöd med sina kunskaper i svenska.

Staden utbildar och främjar personalens kompetenser även i frågor 
kring språkkunskaper. Om det anses viktigt att kunna ett annat språk 
än det andra inhemska språket i serviceverksamheten, kan man kräva 
dessa språkkunskaper vid rekryteringen eller alternativt kan den existe-
rande personalen utbildas för uppgiften. I dylika uppgifter kan persona-
len även få en separat ersättning för språkkunskaper.

Att börja använda lättläst och flera främmande språk för stadens verk-
samhet och beslutsfattande innebär stora kostnader, vilka först bör 
kartläggas såväl av stadskansliet som av sektorerna. Av utredningen 
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bör framgå bland annat vilka åtgärder reformen förutsätter, vilka 
tilläggsresurser reformen kräver, vilka kostnader översättningen av ser-
vicematerialet, blanketterna och datasystemändringarna orsakar samt 
behovet av utveckling av personalens språkkunskaper. I utredningen 
vore det bra att höra även invånarna om att ordna service på lättläst 
och övriga språk, samt att kartlägga vilka konsekvenser detta har för de 
statliga tillsynsmyndigheternas verksamhet i samband med processer-
na för ändringssökande. Med tanke på de omständigheter som nämns 
ovan kan det dock inte för närvarande anses behövligt att starta en så-
dan utredning.

Stadsstyrelsens anvisningar

Att förstärka lättläst språk och flerspråkighet stöder stadens likvärdig-
hets- och jämlikhetsarbete och främjar på så sätt stadens strategiska 
målsättning att tillsammans bygga världens bäst fungerande stad.

Möjligheten att använda lättläst och andra språk gör staden mer attrak-
tiv och gör det lättare för dem som talar ett annat språk att bosätta sig 
eller uträtta ärenden i staden. 

Stadsstyrelsen uppmanar de olika sektorerna att beakta behovet av 
lättläst och andra språk inom verksamheten och beslutsfattandet och 
att se till att denna service genomförs som en del av den normala årliga 
planeringen av ekonomin och verksamheten. Eftersom de olika tjäns-
terna har olika utgångspunkter vad gäller lättläst och andra språk bör 
man lägga till dessa separat för varje tjänst. 

Stadsstyrelsen uppmuntrar sektorerna att hitta naturliga sätt för att in-
om sin egen verksamhet betjäna stadsborna på lättläst och flera språk, 
och anser det viktigt att utvecklingsarbetet görs specifikt för de olika 
tjänsterna så att sektorerna själva kan utveckla lämpligaste praxis för 
sin verksamhet. Detta ska genomföras så att alla servicekunders behov 
beaktas så väl som möjligt.

Stadsstyrelsen konstaterar att eventuella brister i servicen på lättläst oh 
andra språk måste åtgärdas när de har ett samband med en sådan 
uppgift där denna service är av särskild betydelse. För denna service 
ska sektorerna vidta behövliga åtgärder och öka sina färdigheter att till-
godose servicen.

Stadskansliets enhet för delaktighet och rådgivning samt kommunika-
tionsenheten har deltagit i beredningen av beslutsförslaget. För detta 
har man även använt sig av åsikterna i utlåtandet som gavs för leda-
moten Mari Holopainens motion om engelska som ett tredje service-
språk i Helsingfors HEL 2017-012445 T 00 00 03.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maija-Liisa Kasurinen, kommunikationschef, telefon: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 245

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maija-Liisa Kasurinen, kommunikationschef, telefon: 310 37956

maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 581

HEL 2018-003226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956
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maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi
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§ 292
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om förbättring 
av situationen för de arbetslösa som berörs av aktiveringsmodellen

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Eetu Pernu, specialplanerare, telefon: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Dan Koivulaakso och 24 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden gör en utredning över aktiveringsmodellens effekter på 
helsingforsares arbetslöshetssituationer med beaktande av köns-, ål-
ders-, språk- och nationalitetsskillnader. I motionen föreslås även en 
kartläggning av hur mycket det kostar att sysselsätta dessa personer 
eller att styra dem till lämpliga åtgärder som främjar sysselsättningen. 
Dessutom föreslås i motionen att man tillsammans med arbetskrafts-
myndigheten inom ramen för stadens budget ska ordna sysselsätt-
ningsmöjligheter för varje arbetslös helsingforsare eller en möjlighet att 
delta i tjänster som främjar sysselsättningen enligt aktiveringsmodel-
lens krav.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Om motionen begärdes utlåtanden av social- och hälsovårdsministeri-
et, arbets- och näringsministeriet samt NTM-centralen i Nyland. 

Aktiveringsmodellen och tjänster som främjar sysselsättningen

Från och med 2.4.2018 skärs en arbetslös arbetssökandes arbetslös-
hetsförmån ner med 4,65 procent om denne inte har visat sig uppfylla 
aktiveringsskyldigheten som avses i lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa. Under en granskningsperiod (65 betalningsdagar av arbetslös-
hetsförmån) kan aktiviteten påvisas genom följande åtgärder för den 
som betalar ut förmånen: 

1) utföra 18 timmar lönearbete enligt kollektivavtal 

2) i företagsverksamhet tjäna totalt minst 23 procent av den månadsin-
komst som krävs för arbetsvillkoret för företagare 

3) delta fem dagar i sysselsättningsfrämjande service, 

4) delta fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar fö-
rutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndighe-
ten, eller 

5) på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet delta fem da-
gar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och för vilken arbets-
löshetsförmån betalas. 

I nuläget har staden inte möjlighet att ordna sådan i punkterna 3–5 av-
sedd service som främjar sysselsättningen och som enligt lagen ska 
ordnas av arbetskraftsmyndigheten. Staden är ingen arbetskraftsmyn-
dighet utan erbjuder t.ex. arbetsprövning och perioder med lönesub-
vention i egenskap av arbetsgivare. Social- och hälsovårdsministeriet 
konstaterar i sitt utlåtande att man inte kan anse att sådana åtgärder 
som främjar sysselsättningen och som en kommun ordnat eller produ-
cerat stämmer överens med aktivitetsmodellen. 

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder som bäst en utvidgning av 
aktiveringsmodellen på så sätt att bl.a. sysselsättningsfrämjande åtgär-
der som en kommun ordnat i framtiden ska anses som en åtgärd i en-
lighet med aktiveringsmodellen. Enligt förslaget ska både kommunens 
egen verksamhet och sådan sysselsättningsfrämjande verksamhet 
som kommunen skaffat av någon annan räknas som aktivitet. Om för-
slaget godkänns kommer bl.a. kurser, träning inför arbetsintervju, CV-
kurser och längre karriärträning att räknas som aktivitetsåtgärder. Om 
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lagförslaget godkänns är åtgärder som stöder sysselsättningen ordna-
de av kommuner, arbetsgivare och vissa organisationer framöver till-
gängliga metoder för arbetslösa helsingforsare för att påvisa aktivitet i 
enlighet med aktiveringsmodellen.

NTM-centralen i Nyland poängterar att aktiveringsmodellen inte har 
ändrat på kriterierna för att välja och bevilja tjänster enligt lagen om of-
fentlig arbetskrafts- och företagsservice och att aktiveringsmodellens 
villkor inte heller i sig själva är en grund för att få denna service. Tjäns-
terna är förknippade med flera förutsättningar som beror på den arbets-
lösas personliga situation och som kan vara behovsprövade eller abso-
luta villkor för det allmänna servicebehovet, arbetslöshetens varaktig-
het, utbildningsbehovet eller lämpligheten för branschen. 

Stadens service för att sköta sysselsättningen

Staden erbjuder årligen tusentals åtgärder för att sköta sysselsättning-
en såsom lönesubvention, läroavtalsutbildning och arbetsprövning, un-
derstöder sysselsättningsprojekt i enlighet med stadsstrategin, erbjuder 
sommarjobb åt ungdomar samt deltar i olika köpta tjänster som är nya 
test för att främja sysselsättningen. Dessutom stöder staden sina kun-
ders sysselsättning i den privata sektorn genom att med företagskoor-
dinatorverksamheten söka nya sysselsättningsmöjligheter samt genom 
att bevilja Helsingforstillägg som ekonomiskt stöd. Svårt sysselsatta ar-
betslösa beaktas i möjligaste mån i sysselsättningsvillkoren vid an-
budsförfaranden som gäller stadens upphandlingar. Lagstadgade tjäns-
ter är den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsätt-
ningen och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ordnad av social- 
och hälsovårdssektorn. Staden har också flera etablerade strukturer 
med syfte att minska arbetslösheten i olika målgrupper, såsom unga, 
invandrare och personer med nedsatt arbetsförmåga.

Vid stadens sysselsättningstjänster iakttas den lagstadgade likställig-
hetsprincipen och tjänsterna riktas i synnerhet till kundgrupper som är i 
en svagare situation på arbetsmarknaden. Man har inte kunnat göra en 
sådan utredning av aktiveringsmodellens effekter som beaktar skillna-
der i de arbetssökandes kön, språk, ålder och nationalitet som föreslås 
i motionen eftersom kommunen med stöd av dataskyddslagen inte har 
tillgång till personuppgifter för dem som berörs av aktiveringsmodellen. 
De som betalar arbetslöshetsförmåner (FPA eller a-kassan) eller TE-
byrån som verkställer lagen om utkomstskydd för arbetslösa har till-
gång till uppgifterna.

Enligt en undersökning gjord av NTM-centralen i april anser 78 procent 
av 156 helsingforsare att aktiveringsmodellen inte inverkade på den eg-
na viljan att söka sig till aktiveringsmodellens tjänster. NTM-centralen 
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uppskattar att det finansiellt sett finns tillräckliga resurser för tjänster 
som främjar sysselsättningen under 2018 och sannolikt även under 
2019. De kommuninvånare som är i den svagaste ställningen på ar-
betsmarknaden har tryggad utkomst i varje fall eftersom den del av ar-
betslöshetsförmånen som aktiveringsmodellen skär ner i regel kan 
återbetalas som utkomststöd av FPA på ansökan, om personen inte 
har tillräckligt med andra inkomster. 

Stadens sysselsättningstjänster som arbetsgivare

Staden erbjuder perioder med arbetsprövning och lönesubvention i 
egenskap av arbetsgivare samt lagstadgad arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte. I lagen föreskrivs detaljerat om arbetsprövning och arbets-
verksamhet i rehabiliteringssyfte, och kunder som inte tillhör målgrup-
pen kan inte delta i dessa. Staden ordnar lönesubventionerade perio-
der enligt arbetsvillkorets minimikrav på 8 månader. De sysselsatta är 
då berättigade till inkomstrelaterad dagpenning om arbetslösheten se-
dan eventuellt fortsätter. Arbets- och näringsministeriet konstaterar i sitt 
utlåtande att det vanligen inte är ändamålsenligt att bevilja lönesubven-
tion t.ex. för korta anställningar som uppfyller minimikravet i aktive-
ringsmodellen. Också enligt NTM-centralen borde ett lönesubventione-
rat arbete fortgå enligt hur arbetsfärdigheterna potentiellt kan utvecklas. 
Minimitiden enligt aktiveringsmodellen räcker inte till för att utveckla 
den sysselsattas yrkeskompetens. 

På tal om att ordna sysselsättningsmöjligheter utan lönesubvention kan 
det konstateras att det för närvarande arbetar ca 38 000 personer i sta-
dens tjänst och att det i juni 2018 fanns sammanlagt 35 434 arbetslösa 
arbetssökande i Helsingfors. Att anställa en person på deltid i ett ar-
betsavtalsförhållande som uppfyller aktiveringsmodellens minimikrav 
utan lönesubvention skulle orsaka en kostnad på ca 1 000 euro per år. 
Att ge Helsingfors alla arbetslösa en motsvarande chans kräver 
tilläggsanslag på ca 35 miljoner årligen. Under 2018 har ungefär hälf-
ten av alla arbetslösa råkat ut för aktiveringsmodellens nedskärningar. 
Att erbjuda denna grupp jobbmöjligheter kräver extra anslag på ca 17,5 
miljoner euro. Uppskattningen innehåller inte kostnader för inkörning, 
organisering, lokaler och arbetsredskap i samband med sysselsättning-
en och beaktar inte de inbesparingar som en kommun kan få i kommu-
nernas finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet.

Till slut

Enligt NTM-centralen finns det ett tillräckligt utbud av service i enlighet 
med aktiveringsmodellen för arbetslösa helsingforsare. Serviceutbudet 
förbättras ytterligare om lagförslaget för att utvidga omfattningen för ak-
tiveringsmodellens tjänster godkänns. Inom ramen för stadens budget 
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är det inte möjligt att erbjuda alla arbetslösa helsingforsare en möjlighet 
till sysselsättning enligt aktiveringsmodellen och staten kommer inte att 
bevilja lönesubvention för arbetsavtalsförhållanden med modellens mi-
nimivaraktighet. Dessutom främjar korttidsjobb inte tillräckligt kunder-
nas situation på lång sikt. 

TE-byråns resurser för att främja sysselsättning har ökat under de se-
naste åren på grund av aktiveringsmodellen och de periodiska intervju-
erna varmed det kan förväntas att arbetssökande från Helsingfors styrs 
allt mer effektivt mot den öppna arbetsmarknaden och ändamålsenliga 
tjänster som avses i aktiveringsmodellen. Vid sidan om TE-byrån har 
ungdomsrådgivningen vid stadens sysselsättningstjänster, samser-
vicen som främjar sysselsättningen (Helsingfors TYP) och utbildnings-
tjänsterna som främjar sysselsättningen en betydande roll i detta sam-
hälleligt viktiga arbete. Stadens sysselsättningstjänster följer också i 
framtiden aktivt med förändringar i aktiveringsmodellen för arbetslös-
hetsskyddet och dessas effekter på arbetslösa kommuninvånares väl-
färd och granskar enligt behov att den egna servicen är tillräcklig eller i 
behov av utveckling. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Eetu Pernu, specialplanerare, telefon: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1 (Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 14.3.2018)
2 Liite 2 (sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, 27.3.2018)
3 Liite 3 (sosiaali- ja terveysministeriön muistio, 19.6.2018)
4 Liite 4 (Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 25.7.2018)
5 Liite 5 (Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto, 30.7.2018)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 246

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Eetu Pernu, specialplanerare, telefon: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 582

HEL 2018-003227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eetu Pernu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi
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§ 293
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingri-
pande i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Abdirahim Mohamed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Abdirahim Mohamed och 21 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska ingripa i rasistiska demonstrationer vid skolor och 
i deras omedelbara närhet. De som väckt motionen föreslår att staden 
ska utreda på vilka sätt dylika rasistiska demonstrationer kan hindras i 
framtiden.

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 Helsingfors stad och Helsingfors polisin-
rättning samarbetar tätt i angelägenheter som gäller stadens säkerhet. 
Demonstrationer som ordnas i skolornas närhet och ingripandet i dessa 
har behandlats vid mötena mellan staden och polisinrättningens led-
ning.
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Om allmänna sammankomster stadgas i lagen om sammankomster 
(530/1999). Med allmänna sammankomster avses demonstrationer el-
ler andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i 
vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa. 
Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstra-
tioner vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsik-
ter. Allmänna sammankomster får enligt lagen ordnas utomhus på all-
männa torg, öppna platser, gatuområden eller andra för ändamålet 
lämpliga allmänna platser utan tillstånd av ägaren eller innehavaren.  
Ägaren eller innehavaren kan begränsa rätten att använda en sådan 
plats för en sammankomst, om sammankomsten väntas medföra oskä-
lig olägenhet för ägaren, innehavaren eller miljön.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ordnas un-
der fredliga former samt så att deltagarnas eller utomståendes säker-
het inte äventyras eller deras rättigheter inte kränks. När sådana till-
ställningar ordnas ska man se till att sammankomsten inte medför av-
sevärd olägenhet för miljön.

Polisens uppgift är att trygga utövandet av mötesfriheten. Dessutom 
ska polisen övervaka att arrangören och ordföranden uppfyller sina 
skyldigheter enligt denna lag samt vid behov vidta åtgärder för att upp-
rätthålla ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster och of-
fentliga tillställningar.

Helsingfors polisinrättning konstaterar i sitt utlåtande att polisen flyttar 
de demonstrationer som enligt anmälan ska ordnas i närheten av en 
skola till ett sådant avstånd att demonstrationen inte stör skolarbetet el-
ler medför otrygghet. Dessutom har polisen som mål att med arrangö-
rerna av de demonstrationer som anmälts på förhand komma överens 
om en annan plats för demonstrationen än områden i närheten av läro-
inrättningar. Polisinrättningen konstaterar också att om en demonstra-
tion som hotar mångkulturalism och som inte har anmälts riktar sig till 
läroinrättningar, tillämpar polisen som utgångspunkt den ovannämnda 
principen om demonstrationsplats.

Polisen tillämpar vid behov 21 § i lagen om sammankomster enligt vil-
ken ordföranden för eller arrangören av en allmän sammankomst ska 
avbryta sammankomsten eller bestämma att den ska avslutas, om det 
innebär omedelbar fara för människors säkerhet, egendom eller för mil-
jön att sammankomsten fortsätter. Dessutom har en polis som hör till 
befälet rätt att avbryta en allmän sammankomst eller bestämma att den 
ska avslutas, om andra åtgärder inte har visat sig vara tillräckliga samt 
när arrangemangen vid en allmän sammankomst i övrigt väsentligt stri-
der mot lag.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Mohamed Abdirahim Aloite Kvsto 30052018 3
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 247

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, telefon: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 583

HEL 2018-006250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393
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matti.koskinen(a)hel.fi
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§ 294
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om Sibe-
liusparkens allmänna intryck och service

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 15 andra ledamöter föreslår i 
sin motion en förbättring av Sibeliusparkens allmänna intryck och en 
ökning av antalet toaletter.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen behandlade motionen 5.2.2018, § 68, och återremittera-
de ärendet för ny beredning på så sätt att stadsmiljösektorn ska omal-
lokera de anslag som reserverats för renhållning och sanitetslokaler så 
att servicen för turister i Sibeliusparken kan förbättras inom en betydligt 
kortare tid.

På stadsstyrelsens föredragningslista konstaterades då följande:

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som erhållits och konstaterar att 
behovet av en grundläggande reparation av Sibeliusparken har konsta-
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terats i områdesplanen för Kampmalmen och Tölö 2017–2026. I inve-
steringsprogrammet 2017–2021, som utgör bilaga till stadens budget 
2017, har det reserverats 500 000 euro för iståndsättning år 2019. 
Iståndsättningen omfattar bl.a. att rutterna görs klarare och att de delar 
som är i sämst skick, såsom Sibeliusmonumentets omgivning och kon-
struktioner, liksom även parkens växtlighet ska rustas upp. Dessutom 
reserverar man plats för en mindre estrad. 

I Sibeliusparken finns ett city-wc. Toalettnätverket byggs ut i enlighet 
med den godkända översiktsplanen. De medel som i stadsmiljösektorn 
reserverats för toaletter räcker bara till för att inrätta ett nytt wc per år, 
och flera allmänna områden, såsom Alpparken och Dallapéparken, 
saknar fortfarande wc. Det kostar ca 50 000–100 000 euro att inrätta 
ett nytt wc. Med den nuvarande finansieringen är det möjligt att bygga 
ett nytt wc i Sibeliusparken först i slutet av 2020-talet.

Stadsmiljösektorn har gett ett nytt utlåtande i ärendet 24.4.2018. 

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorn främjar planeringen 
och byggandet av en ny toalett i Sibeliusparken, utöver rutterna m.m. 
som redan nämns i svaret ovan. Toaletten kommer att placeras i hörnet 
av Mechelingatan och Råholmsvägen. Under 2018 är det möjligt att 
bygga ut den kommunalteknik som förutsätts för åtminstone en ny toa-
lett. Man undersöker även om man kan placera ett kafé i någondera av 
villorna i området.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 248

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 533

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

05.02.2018 Palautettiin

29.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 217

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen pu-
isto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireelli-
syyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuun-
nitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää ta-
pahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
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ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaa-
van Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen 
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibeli-
uksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolis-
taminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. 
Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden 
käymälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan 
etsintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa 
ainakin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdollisu-
uksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamu-
istomyymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan 
on vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun hu-
vilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoi-
tus mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen 
maantasokerrokseen.

Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan 
kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Käsittely

24.04.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kohtaan kuusi lisäys: Tutkitaan mahdollisuutta saada 
alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista vanho-
ista huviloista.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 295
Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bevarande 
av Uppby hemman i invånarbruk

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Tuula Haatainen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter, efter att ha betraktat motionen 
som slutbehandlad, att staden, då den överväger att sälja fas-
tigheter i sin ägo, beaktar betydelsen av speciellt kulturhisto-
riskt värdefulla och för områdets identitet viktiga byggnader. 
(Seija Muurinen)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds olika samarbetsmöj-

ligheter för reparation av Uppby hemmans trähus, t.ex. i form 
av ett samarbetsprojekt med yrkesinstitutet Stadin ammattio-
pisto eller tillsammans med den lokala invånarföreningen. 
(Tuula Haatainen)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter, efter att ha betraktat motionen 
som slutbehandlad, att staden, då den överväger att sälja fas-
tigheter i sin ägo, beaktar betydelsen av speciellt kulturhisto-
riskt värdefulla och för områdets identitet viktiga byggnader.

Ledamoten Tuula Haatainen understödd av ledamoten Pilvi Torsti fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds olika samarbetsmöj-
ligheter för reparation av Uppby hemmans trähus, t.ex. i form 
av ett samarbetsprojekt med yrkesinstitutet Stadin ammattio-
pisto eller tillsammans med den lokala invånarföreningen.
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Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

5 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, efter att ha betraktat motionen 
som slutbehandlad, att staden, då den överväger att sälja fastigheter i 
sin ägo, beaktar betydelsen av speciellt kulturhistoriskt värdefulla och 
för områdets identitet viktiga byggnader.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-
Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria 
Landén, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ru-
otsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 3
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Matias Turkkila

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 450 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
10.10.2018

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

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seija Muurinens förslag till hem-
ställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Tuula Haatainens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds olika samarbets-
möjligheter för reparation av Uppby hemmans trähus, t.ex. i form av ett 
samarbetsprojekt med yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto eller tillsam-
mans med den lokala invånarföreningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajär-
vi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Evelii-
na Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumi-
es, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Abdirahim Moha-
med, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka 
Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 11
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Hannu 
Oskala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Lilja Tam-
minen, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuula Haatainens förslag till 
hemställningskläm.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuula Haatainen och 21 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors stad inte ska sälja Uppby hemman på Degerö, som 
nu används av invånarna, utan att huset ska renoveras grundligt och 
bevaras som en lokal som invånarna gemensamt kan använda.

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 5.6.2018 från kultur- och fritids-
nämnden och konstaterar följande:

Det bör anses viktigt att den nuvarande verksamheten i invånarhusen 
fortsätter och att stadsbornas växande egna verksamhet stöds. Invå-
narnas förändrade behov av lokaler möts genom att staden öppnar si-
na lokaler för invånarna i enlighet med stadsstrategin.

Laajasalo-Degerö Seura ry hyr Uppby hemman av stadsmiljösektorn. 
Stadsmiljönämnden har 21.8.2018, § 379, behandlat försäljningen av 
nämndens små byggnader under 2018, och Uppby hemman hör till 
dessa. Stadsmiljönämnden beslutade återremittera ärendet för ny be-
redning. 

Kultur- och fritidsnämnden anser i sitt utlåtande att det är ändamålsen-
ligt att bilda en fond för kultur- och invånarlokaler. Syftet med fonden är 
att underlätta finansieringen för att bygga kultur- och invånarlokaler i 
Helsingfors genom att bevilja lån för dessa projekt. Nämnden konstate-
rar också att det är viktigt att det finns lokala invånar-, hobby- och 
klubblokaler tillgängliga. Stadens aktiva roll som garant för hobbyloka-
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ler till facilt pris accentueras bl.a. när församlingarna överlåtit lokaler 
som många hobbyföreningar har hyrt och använt. I och med att kultur- 
och fritidssektorerna slagits samman bör man sträva efter en 
mångsidig användning av lokalerna. Utöver den lånemodell som 
nämns ovan borde man undersöka olika nya alternativ som garanterar 
att mångsidiga invånar- och hobbylokaler är tillgängliga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 249

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 584

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
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17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa val-
mistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä 
mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura 
ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungil-
ta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkai-
den yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa 
Ylistalon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta 
on palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenval-
misteluun. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117
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HEL 2018-001296 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asu-
kaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. Alo-
itteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäri-
stön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan ole-
van kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylista-
lon myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian 
mukaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointi-
en kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdollisu-
us, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkiessa 
kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla vas-
taavan asukkaiden yhteisen tilan. 

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen 
myöntämällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- 
ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuu-
hintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seura-
kuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat 
harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen 
monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia 
uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja har-
rastustilojen saavutettavuus. 
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Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään: 
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. 
Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaami-
seksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat 
käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lai-
namallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taa-
ta monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 296
Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om en samåk-
ningsapplikation

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Terhi Peltokorpi och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska utreda möjligheterna att erbjuda en samåkningsap-
plikation för stadens anställda och helsingforsare.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga
fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att det finns oli-
ka applikationer för kombinering av resor och skjutsar på marknaden 
för såväl tjänsteanvändning som invånarnas bruk.

HRT har för sin del utrett samåkningstjänsternas potential och inverkan 
på trafiksystemet i samband med beredningen av MBT-programmet. 
HRT har dessutom inlett en tävling (HSL IdeaLab Contest for New Mo-
bility Services) som går ut på att söka fungerande lösningar inom områ-
det för tjänster för hållbara färdsätt och stödtjänster för dessa. Det är 
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möjligt att ta fram även förslag som gäller samåkning i tävlingen. HRT 
väljer bland tävlingsförslagen några tjänster som pilotprojekt.

Också Helsingfors stad följer utvecklingen inom branschen men i enlig-
het med stadsstrategin ligger prioriteringen på utvecklingen av gång- 
och cykeltrafiken och kollektivtrafiken. I denna fas är det inte motiverat 
att ta i bruk något ekonomiskt stöd för användning av samåkningsappli-
kationer för stadens anställda eller helsingforsare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 250

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 535

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Terhi Peltokorven aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 49

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien valtuutettu Terhi Peltokorven ym. aloitet-
ta kimppakyytisovelluksen käyttöönotosta kaupungin työntekijöiden tai 
kaikkien helsinkiläisten käyttöön täydentämään joukkoliikennetarjontaa.

Kimppakyytiratkaisut tukevat sekä Helsingin kaupungin että HKL:n ta-
voitteita ympäristöystävällisten ja kestävien liikkumismuotojen edistämi-
sestä ja tarjoavat joustavan tavan monipuolistaa ja täydentää joukkolii-
kenteen palvelutarjontaa. Vuosina 2013-2015 HSL tarjosi kimppakyyti-
ratkaisua Kutsuplus-minibussiliikenteenä, mutta luopui palvelun tuotta-
misesta tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. HKL:n henkilökunnan 
käytössä tämä kimppakyytiratkaisu oli, ja sitä hyödynnettiin aloitteessa 
kuvatulla tavalla asiointimatkojen hoitamiseen silloin, kun joukkoliiken-
netarjonta käytetyllä matkalla ei vastannut tarpeeseen.

HKL suhtautuu jatkossakin kimppakyytisovellusten käyttöön oman ja 
kaupungin henkilökunnan asiointimatkoihin myönteisesti. Ensisijaisesti 
HKL:n henkilökunta käyttää asiointimatkoihin joukkoliikennettä tai kau-
punkipyöriä, joiden käyttämiseen HKL tarjoaa henkilökuntaedun. Tois-
sijaisesti voidaan käyttää kimppakyytipalvelua erityisesti taksimatkojen 
korvaamiseen. Sovelluksia ko. tarpeeseen on jo nyt markkinoilla run-
saasti ja HKL:n työntekijät voivat soveltaa niitä halutessaan omiin mat-
katarkoituksiinsa.

Kutsuplus-palvelua vastaavaa julkisesti kehitettyä palvelua ei toistai-
seksi ole ollut käyttöönotettavissa, ja HKL seuraakin alan kehittymistä 
ja myös yksityisten yritysten palvelutarjontaa mielenkiinnolla. Kuten alo-
itteessakin mainitaan, älysovellukset yleistyvät huomattavan nopeasti.

HKL:n tai muiden kaupungin virastojen ja liikelaitosten ottaessa 
käyttöön kimppakyytisovelluksen työntekijöiden asiointimatkoja varten 
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saadaan arvokasta kokemusta harkittaessa kimppakyytisovelluksen 
tarjoamista kaikkien pääkaupunkiseudun kuntalaisten käyttöön. Tämä 
harkinta tulee kaupungin tehdä kuitenkin yhteistyössä HSL:n kanssa 
suhteessa laajempaan toimintaympäristön analyysiin sekä joukkoliiken-
nejärjestelmän palveluntarjontaan ja kehitykseen. Palvelun mahdollisia 
vaikutuksia autoliikenteen todelliseen määrään tulee ensin selvittää 
kattavasti. Palvelun tarjoaminen kaikille kaupunkilaisille maksutta saat-
taisi myös lisätä autoliikennettä kaupungissa ja mahdollisesti vähentää 
joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 

Kimppakyydit ja muut autojen yhteiskäyttöä lisäävät toimenpiteet eivät 
välttämättä johtaisi yksittäisten autojen määrän vähenemiseen. Tutki-
musten perusteella kaikkein suurinta kiinnostus yhteiskäyttöautoihin 
vaikuttaisi olevan joukolla, joka ei omista autoa ollenkaan. Saattaisi si-
ten olla mahdollista, että autojen yhteiskäytön lisääntymiseen tähtäävät 
toimenpiteet nostaisivatkin yksittäisten autojen ja siten liikenteen määrä 
kaupunkialueella.

Jos palvelua tämän kaltaisesti laajennettaisiin, olisi kimppakyytisovel-
luksen palveluntarjoajaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikennekun-
tayhtymä HSL yksityistä yrittäjää luontevampi vaihtoehto mm. kilpailu-
teknisistä syistä. Mikäli valittaisiin yksityinen palveluntuottaja, tulisi 
kimppakyytipalvelun olla HSL:n kilpailuttama. 

Kimppakyytipalvelulla voidaan täydentää joukkoliikenteen palvelutar-
jontaa, mutta ensisijaisena liikkumismuotona tulee kaupunkistrategian 
mukaisesti nähdä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, viestintä- ja palvelukehityspäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 175

HEL 2018-001304 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Aloitteessa esitetty tavoite henkilöautoliikenteen vähentämiseksi on 
kannatettava. Helsingin kantakaupunkiin saapuvien henkilöautojen 
keskikuormitus on nykyään noin 1,2 henkeä/auto. Matkustajamäärän 
kasvattaminen henkilöautoissa tehostaa liikennejärjestelmän toimintaa 
ja vähentää henkilöautoilla ajettuja kilometrejä kaupungissa, millä on 
monia hyviä seurausvaikutuksia.

Kimppakyytien yleistymisen seurauksena on arvioitu, että osa autoilijo-
ista luopuu oman auton käytöstä ja autojen keskikuormitus nousee.

Suurimpana haasteena on saada kimppakyytimatka oman auton käyt-
täjän kannalta niin sujuvaksi ja vaivattomaksi, että se kannustaa kimp-
pakyytien käyttöön myös Helsingissä tyypillisillä lyhyillä matkoilla. 
Kimppakyytisovelluksen kautta saatavan kustannus- ja palvelutasohyö-
dyn pitäisi pystyä kompensoimaan mahdollista matka-ajan pitenemistä, 
matkan suunnittelun ja tilaamisen vaivaa sekä varmistamaan matkusta-
jalle edullinen, sujuva ja turvallinen matka.

Helsingissä joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso on sen verran hyvä, 
että tarvetta kimppakyydeille ei liikkumisen perustarpeen tyydyttämi-
seksi ole. Liikkuminen joukkoliikenteellä on Helsingissä pääosin vaiva-
tonta sekä kohtuullisen nopeaa ja halpaa. Tästä on osoituksena jouk-
koliikenteen korkea kulkutapaosuus moneen muuhun kaupunkiin ver-
rattuna.

Kimppakyyteihin ja niitä mahdollistaviin sovelluksiin liittyy paljon ke-
hittämispotentiaalia. Erilaisia matkojen yhdistelyyn ja kyytien jakami-
seen tähtääviä sovelluksia on markkinoilla jo nyt monia. Myös kau-
pungin työntekijät voivat näitä halutessaan soveltaa omiin matkatarkoi-
tuksiinsa. Kaupunkiympäristön henkilöstön liikkumiskäytäntöjä selvite-
tään parhaillaan ja erilaisia liikkumisen palveluja tullaan pilotoimaan en-
nen siirtymistä Kaupunkiympäristötaloon 2020. Tavoitteena on ottaa 
käyttöön liikkumispalveluja, jotka tukevat monipaikkaista työntekoa ja 
kestävää liikkumista. 

HSL:n ydintehtävä on tuottaa mahdollisimman korkeatasoista ja kust-
annustehokasta joukkoliikennettä, joka voi olla myös osa erikseen 
markkinanehtoisesti tarjottavaa liikkumispalvelua. Julkisen subvention 
käyttöä liikkumiseen tulee tarkoin harkita, jotta hyödyt kohdistuvat tar-
koituksenmukaisesti eikä esimerkiksi heikennä joukkoliikenteen kan-
nattavuutta tai houkuttelevuutta. Alan kehitystä kannattaa seurata tar-
kasti ja tarkkailla muodostuuko markkinoille jokin hallitseva ja laajalle 
levinnyt sovellus. Kimppakyyteihin liittyvään lainsäädäntöön olisi myös 
hyvä saada selkeät säännöt siitä, minkälaista toiminta voi olla ja minkä-
laisia korvauksia siitä voi maksaa tai vastaanottaa. Tässä vaiheessa ei 
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ole perusteltua esittää erillistä taloudellista tukea kaupungin työntekijöil-
le tai kaupunkilaisille kimppakyytisovellusten käytöstä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 297
Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om förbättring 
av inneluftens kvalitet i daghem och skolor

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Hernberg Kaisa Aloite Kvsto 28022018 8

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kaisa Hernberg och 21 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man i de skol- och daghemsbyggnader i Helsingfors där fläkt-
ventilation används börjar tillämpa en praxis enligt vilken fläktventilatio-
nen inte stängs helt och hållet under vardagskvällar, veckoslut och se-
mestertider, utan ventilationen hålls i gång med tillräcklig effekt så att 
luften byts i alla lokaler. Byggnadens användningstider ska redas ut, 
ventilationskanalerna sotas och filtren bytas ut regelbundet. I motionen 
föreslås också att fläktventilationen justeras enligt byggnadernas inom-
husklimat och bestämmelserna och anvisningarna för ventilationen, 
samtidigt med beaktande av att det finns tillräckligt många tillufts- och 
överluftsventiler och att maximiantalet användare för byggnaden inte 
överskrids. Dessutom föreslås att anvisningarna för och övervakningen 
av skolornas och daghemmens fastighetsskötsel samt kommunika-
tionssätten mellan fastighetens användare och underhållet utvecklas 
och effektiviseras för att utrota praxis som orsakar problem med in-
neluften.
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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 den fått av stadsmiljö-
nämnden och fostrans- och utbildningsnämnden och konstaterar att 
ventilationen i undervisningslokaler och daghemmens grupplokaler är 
särskilt nödvändig för att minska smittsamma sjukdomars virus och 
bakterier från barn och vuxna i den gemensamma andningsluften.

Orenheter i inneluften och ventilation

Då det förekommer verksamhet i skol- och daghemsbyggnaderna är 
fläktventilationen påkopplad. Med frånluften avlägsnas orenheter som 
härstammar från användarna och deras verksamhet till uteluften. Under 
nätter och veckoslut, då det inte förekommer verksamhet i byggnaden, 
kommer inte orenheter från verksamheten till inneluften. Då fläktventila-
tionen är avstängd under nätter och veckoslut, ökar halten av flyktiga 
organiska föreningar i inneluften på grund av utsläpp från inrednings- 
och byggmaterial, men halten minskar genast då ventilationen kopplas 
på, en till två timmar innan skol- eller daghemsdagen börjar.

Då en ny eller ombyggd skol- eller daghemsbyggnad färdigställs, an-
vänds dess ventilation under första året varje dag i veckan, dygnet runt. 
En orsak till detta är avlägsnandet av de nya bygg- och inredningsma-
terialens materialutsläpp från byggnadens inneluft så att de inte orsa-
kar obehagliga lukter. Då det har gått ett år från att en nybyggnad har 
färdigställts ställs ventilationen att fungera enligt tidsprogram.

Partikelhalten i inneluften påverkas av innekällor men också av parti-
kelkällor i uteluften, såsom trafiken, energiproduktionen och industrin 
och bl.a. pollen. Partikelhalten i inneluften kan vara större då fläktventi-
lationen är påkopplad än den är under nätter och veckoslut då ventila-
tionen är avstängd. Ur tilluften filtreras med hjälp av filtren i ventilations-
apparaten en stor del av partikelhalten från uteluften, men partiklar i 
storleksklassen 0,1–0,3 μm passerar de nuförtiden allmänt använda 
tilluftsfiltermaterialen.

Då ventilationen är avstängd under nätter och veckoslut i skol- och 
daghemsbyggnader, landar de större partiklarna på rumsytor, varifrån 
de kan torkas bort i samband med städningen. Mindre partiklar svävar 
kvar i luften. Då fläktventilationen kopplas på 1–2 timmar innan verk-
samheten börjar avlägsnas partiklarna som svävar i luften till uteluften. 
På dagen lyfter människans verksamhet partiklar från rumsytorna tillba-
ka till luften och till frånluftsventilationen. Byggnadens partikelhalt kan 
betydligt minskas genom städning, särskilt genom att torka av ytor med 
en fuktig trasa.
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Ansvaret för en tillräcklig regelmässig städning i fastigheterna är hos 
fostrans- och utbildningssektorn, som antecknar och reder ut eventuel-
la brister som uppdagas i granskningar av ventilationen, upprätthållan-
det och underhållet och anmäler reparationsbehoven till underhållet i 
stadsmiljösektorn. Dessutom finns en multidisciplinär inneluftsarbets-
grupp vid fostrans- och utbildningssektorn som utreder och ger anvis-
ningar om ventilationens tillräcklighet och praxis.

Ventilationen och fuktighet i rummet samt fuktighetsproblem

Halten vattenånga i inneluften påverkas av halten vattenånga i uteluf-
ten, fuktkällor inomhus, ventilationen inomhus, mängden vattenånga 
som avlägsnas genom konstruktionerna och hur vattenånga binder sig i 
byggmaterialen. Betydelsen av de två sistnämnda faktorerna är oftast 
ganska liten.

I skedet då byggnaderna färdigställs kan torkande betong och vissa yt-
behandlingar skapa en relativt stor fuktproduktion i inneluften. Det här 
är en annan orsak till att ventilationen bör användas kontinuerligt i ett år 
efter att en nybyggnad färdigställts.

I offentliga servicelokaler finns inga interna fuktkällor då byggnadens 
användare inte vistas i byggnaden under kvällar, nätter eller veckoslut, 
varför fuktproduktionen inte är en orsak att använda ventilationen utan-
för verksamhetstiden.

Den relativa fuktigheten i inneluften i en skol- och daghemsbyggnad 
ska vara över 80 % i flera veckor i en temperatur på 20–25 °C för att 
mögel ska börja växa på en träyta. Sådana omständigheter uppstod in-
te i mätningarna som utfördes i februari, maj och juli-augusti. Under 
sommarlovssäsongen var inneluften till och med 5–10 procentenheter 
torrare under nätter och veckoslut, då ventilationen var avstängd, jäm-
fört med dagtid, då ventilationen var påkopplad.

I skolbyggnader i Finland förekommer vanligtvis inte problem med för 
fuktig inneluft utan problem med för torr inneluft. Under uppvärmnings-
säsongen inverkar ventilationens drifttider inte nämnvärt på den relativa 
fuktigheten i inneluften i undervisnings- och leklokaler. Den är beroen-
de av uteluftens temperatur och rummets temperatur. Att stoppa venti-
lationen under nätter och veckoslut under köldsäsongen kan en aning 
minska problemet med för torr inneluft, då den tomma byggnadens in-
neluft inte byts i onödan.

Byggnadernas fuktproblem beror på att mängden fukt som går in i kon-
struktionen är större än mängden fukt som avlägsnas därifrån, varför 
konstruktionens fukthalt ökar och konstruktionen kan skadas. Om kon-
struktionen har en hög fukttålighet, räcker det längre innan fukthalten 
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ökar så mycket att konstruktionen börjar ta skada. Till följd av fukten 
kan det i konstruktionen uppstå mikrobiologiska skador (mögelbildning 
och ruttnande) och kemikaliska/fysikaliska skador (sönderbrytning av 
ämnen, såsom emissioner och rostbildning och deformationer). Fukt-
källor är bl.a. regnvatten, särskilt snett regn, snöyra, snö och smältande 
snö, markens ytvatten och sjunkvatten, läckor i vatten-, avlopps- och 
värmerör samt dusch- och tvättvatten.

Konstruktionsskador kan delvis påverka tillkomsten av fuktskador. Så-
dana är typiskt vattenläckor i fasaden, luftläckor genom konstruktioner-
na, otäta fönsterfogar, läckor i taket, där vatten kan sprida sig långa 
vägar i takkonstruktionerna innan det rinner ner, brister i ledandet av 
regnvatten, felaktig formning av marken, avsaknad av kapillärbrott, var-
vid fukten i marken kan stiga till bottenbjälklagets konstruktioner, brist-
fällig vattenisolering i våtrummen, brister i ångspärren och ytbeläggning 
av en för våt konstruktion under byggandet. Dessutom kan brister i 
vädringen av konstruktionerna leda till att fukten stannar för länge i 
konstruktionerna. Sådana är brister i vädringen av fasaden, kryputrym-
met och vindsbjälklaget. Vädringen av fasaden och vindsbjälklaget sker 
med självdrag, men på grund av markens stora fuktproduktion ventile-
ras kryputrymmen ofta maskinellt. Kryputrymmets maskinella frånluft-
sventilation ska alltid vara påkopplad så att det råder undertryck i kry-
putrymmet i förhållande till vistelselokalerna, med hjälp av vilket sprid-
ningen av orenheter från kryputrymmet till användningslokalerna för-
hindras.

Särskilt föråldringen är ett problem för skolorna och daghemmen i 
Helsingfors. Exempelvis en föråldrad konstruktion av det yttre skalet 
försämrar konstruktionens fukttekniska funktionalitet och gör det möjligt 
för fukten att tränga sig in i konstruktionerna. Om vädringen av fasaden 
är svag är det sannolikt att en fuktskada utvecklas och möjligt att en mi-
krobskada uppstår. Byggnadens ventilationssystem kan inte användas 
för att avlägsna överlopps fukt som hamnat i konstruktionens vind-
skydds- eller isoleringsskikt.

Hur ventilationen påverkar inneluftens kvalitet

Ventilationen är inte skyldig till uppkomsten av fuktskador i skol- och 
daghemsbyggnaderna, men om ventilationen fungerar dåligt kan det le-
da till att inneluftens kvalitet försämras. Det här är möjligt då fläktventi-
lationens frånluftsflöden är större än dess tilluftsflöden, vilket orsakar 
undertryck i byggnaden. Då frånluftsventilationens sug är större än 
tilluftsventilationens ersättande luft, tar fläktventilationen den ersättan-
de luften där den är lättast att få: golvbrunnar, avloppsöppningar för 
tvättställ, otäta ställen i konstruktionerna, etc. Om dessa har orenheter 
som försämrar inneluftens kvalitet, hamnar de i inneluften. Om man re-
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gelbundet tappar vatten i avloppen och golvbrunnarna och det inte 
finns otäta ställen, otätade genomföringar eller fuktskador i konstruktio-
nerna sprider den inkommande luften inga orenheter eller lukter som 
försämrar inneluftens kvalitet.

I diskussionen kring ventilationens verkningar ska man komma ihåg att 
det i Finland finns ett stort antal flervåningshus i vilka det på 1950–
1980-talen har byggts endast fläktventilation. I bostäderna i de här fler-
våningshusen råder undertryck, om invånaren inte öppnar ett vädrings-
fönster eller balkongdörren. Ventilen ovanför fönstren i vardags- och 
sovrummen är oftast så liten att den inte hindrar undertryck från att 
uppstå. Undertrycket betraktades i åratal som endast gynnsamt, ef-
tersom orenheterna och fukten som uppstår inomhus fås ut snabbare 
och effektivare till uteluften än om det inte förekommer en tryckskillnad 
mellan ute och inneluften – eller om det råder övertryck i inneluften, 
varvid fukt via inneluftens fuktkonvektion kan flöda in i konstruktionen.

Undertrycket orsakar inte en försämring av inneluftens kvalitet, om den 
inkommande luften inte löper genom skadade konstruktioner eller illa-
luktande avlopp. Eftersom fuktproduktionen av människans verksamhet 
är större i bostäder än i skolor eller daghem har en effektiv frånluftsven-
tilation en större betydelse i bostäder.

I största delen av Helsingfors skol- och daghemsfastigheter finns en-
dast fläktventilation i hygienlokalerna, dvs. toaletterna och våtrummen. 
Den här s.k. frånluftsventilationen från smutsiga utrymmen är alltid 
påkopplad och med den upprätthålls en liten ventilation då huvudtil-
lufts- och frånluftsmaskinerna är avstängda under nätter och veckoslut. 
Eftersom det inte finns ett lika stort maskinellt flöde av tilluft, orsakar 
frånluftsventilationen i s.k. smutsiga utrymmen, dvs. hygienlokaler, ett 
undertryck.

Undertryckets verkning på inneluftens kvalitet beror på de ovannämnda 
faktorerna. Många skol- och daghemsbyggnader har bevarats i gott 
skick och undertrycket som orsakas av frånluftsventilationen i smutsiga 
utrymmen har inte haft negativa konsekvenser för inneluftens kvalitet. 
Om konstruktionernas fukttekniska funktionalitet har försämrats i de 
åldrande skol- och daghemsfastigheterna och fukt från uteluften har 
trängt in i konstruktionerna så att de har tagit skada, har undertrycket 
under nätter och veckoslut tvärtom försämrat inneluftens kvalitet. Det 
här har upplevts exempelvis på måndagsmorgnar i form av unken in-
neluft.

Helsingfors åtgärder för att minska undertrycket under nätter och veckoslut

I byggnader som lider av fukt- och mögelskador började man fästa upp-
märksamhet vid de negativa konsekvenserna av undertrycket i början 
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av 2010-talet. I första hand ska konstruktionerna som tagit skada repa-
reras. Före reparationerna kan undertrycket under nätter och veckoslut 
bäst undvikas genom att stoppa fläktventilationen helt och hållet, fram-
för allt också frånluftsventilationen i s.k. smutsiga utrymmen. Att dygnet 
runt använda huvudventilationsapparaterna för tillufts- och frånluftsven-
tilation är inte en säker metod för att avlägsna undertrycket, eftersom 
byggbestämmelserna fram till början av 2018 instruerade att förverkliga 
undertrycket med hjälp av ventilationstekniska metoder. Det här bety-
der att byggnadens sammanräknade tilluftsströmmar planerades att va-
ra mindre än de sammanräknade frånluftsströmmarna. Justerbarheten i 
gamla ventilationssystem är dålig och ventilationssystemet kan eventu-
ellt inte balanseras, även om det är målet.

Vid Helsingfors stad förverkligades under åren 2012–2014 ett projekt 
inom vilket frånluftsventilationen i s.k. smutsiga utrymmen i utvalda 
skolor, daghem och övriga allmänna servicefastigheter anslöts till hu-
vudventilationsapparaternas tidsprogram. I de ovannämnda fastigheter-
na stoppas frånluftsventilationen i de smutsiga utrymmena också för 
nätter och veckoslut samtidigt som huvudventilationsapparaterna stop-
pas. Totalt handlar det om 70 fastigheter, som valdes utifrån faktorer 
som försämrar inneluftens kvalitet, såsom fuktskador, som konstaterats 
i konditionsundersökningar.

Att stoppa frånluftsventilationen i s.k. smutsiga utrymmen under nätter 
och veckoslut i en skol- och daghemsbyggnad har på nytt tagits upp 
som ett gemensamt projekt för tjänsten förvaltning av den byggda 
egendomen inom servicehelheten byggnader och allmänna områden i 
stadsmiljösektorn. Under sommaren 2018 utreds fastighetsautoma-
tionssystemen och styrningssätten i 30 utvalda skol- och daghemsfas-
tigheter, genom vilka frånluftsventilationen i smutsiga utrymmen kan 
kopplas av under nätter och veckoslut. Arbetet genomförs under början 
av hösten i samverkan med de för fastigheterna utvalda byggnadsauto-
mationsföretagen. Om man i projektet uppnår det önskade målet, fort-
sätter anslutandet av frånluftsventilationen i s.k. smutsiga utrymmen till 
huvudventilationsapparaternas tidsprogram också i andra daghems- 
och skolfastigheter, där åtgärden är nyttig.

Ventilationens deleffekt och användningen av överluft

I äldre skol- och daghemsfastigheter fungerar ventilationen antingen på 
full effekt eller halv effekt (25–75 % av fulla effekten). Användningen av 
ventilationen på deleffekt garanterar dock inte att luften växlas effektivt 
i alla lokaler och det är ofta utmanande att med deleffekt få till stånd 
den eftertraktade effektiviteten i ventilationen. I många skol- och dag-
hemsfastigheter som byggts eller ombyggts på 2000-talet kan ventila-
tionen justeras steglöst. Dessutom har ventilationen i s.k. hygienutrym-
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men i nya skol- och daghemsfastigheter förverkligats i form av tillufts- 
och frånluftsventilation – inte endast i form av fläktventilation såsom i 
äldre byggnader. I nya skolbyggnader är ventilationssystemet effektiva-
re: dess luftflöden kan justeras steglöst så att luftflödet sprids till varje 
rum. I och med miljöministeriets nya förordning om inomhusklimat och 
ventilation kommer ventilationen i nya skol- och daghemsbyggnader att 
användas utanför den planerade användningstiden så att flödet av 
uteluft är minst 0,15 (dm³/s)/m².

Ventilationen kan tidsinställas att fungera var tredje timme på full effekt. 
Nyttorna av en dylik tidsinställning är dock oklara. Det här kan ha en-
dast en marginell inverkan på inneluftens fukthalt. Halten av flyktiga or-
ganiska föreningar i inneluften kan lika väl fås ner till en miniminivå ge-
nom en morgonvädring 1–2 timmar innan verksamheten börjar. Inneluf-
tens partikelhalt kan till och med öka snarare än minska då fläktventila-
tionen är påkopplad. Om man dessutom inte utför omfattande åtgärder 
för att balansera ventilationssystemet i varje skol- och daghemsbygg-
nad, vilket trots allt kan misslyckas på grund av de tidigare byggbe-
stämmelsernas anvisningar om strävan till undertryck, orsakar använd-
ningen av ventilationen med tre timmars mellanrum ett onödigt under-
tryck i byggnaden, varvid eventuella orenheter hamnar i byggnadens 
inneluft. Därför uppnås nödvändigtvis ingen nytta med det här styr-
ningssättet.

Sommartid, i de byggnader som inte har huvudsaklig användning under 
sommaren, ska ventilationen användas i det serviceområde där man 
arbetar (t.ex. skolbyggnadernas förvaltningslokaler). Under grundlig 
städning och ett dygn efter att den avslutats fungerar ventilationen på 
normal effekt. Då verksamheten körs igång efter semestersäsongen 
ska ventilationen kopplas på ett dygn eller högst en vecka innan verk-
samheten börjar. Om inneluften i skolbyggnaden känns särskilt unken 
under sommaren kan ventilationen kopplas på en timme på natten en 
gång i veckan genom att utnyttja kontrollsystemets veckoprogram.

I de byggnader där det förekommer verksamhet på sommaren lönar 
det sig att under sommarhettan använda ventilationen under nätterna 
för att kyla ner byggnaden. Att använda funktionen som kallas nattväd-
ring är vettigt då temperaturen i uteluften är minst 3°C lägre än tempe-
raturen i frånluften. Ventilationens nattfunktion tidsinställs utgående 
från skillnaden mellan temperaturen i frånluften och uteluften.

Med att förse lokaler med tilluftsventiler avses tydligen en minskning av 
tryckskillnaden som bildas över byggnadsskalet så att ute- och inneluf-
ten har samma tryck. Luften som kommer via tilluftsventilen har dock 
samma temperatur som uteluften och den är ofiltrerad. På vintern är 
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luften som kommer via tilluftsventilen för kall och den orsakar en känsla 
av drag i lokalerna då luften sjunker till golvplanet.

I största delen av Helsingfors skol- och daghemsfastigheter har ventila-
tionssystemen försetts med värmeåtervinning och sådan kommer ock-
så till alla skol- och daghemsfastigheter som byggs om, om de inte har 
haft det sedan tidigare.

Överluftsventiler mellan lokaler kan användas med beaktande av 
brandzoner. Ventilationssystemen i nya och ombyggda skolor och dag-
hem planeras enligt miljöministeriets nya förordning om inomhusklimat 
och ventilation, så att trycket är i balans och ventilationen inte genom 
övertryck orsakar långvarig fuktbelastning som skadar konstruktionerna 
eller genom undertryck gör att orenheter hamnar i inneluften. Antagli-
gen behövs inga överluftsventiler i nya byggnader, men i äldre byggna-
der kan de vara till nytta. I skol- och daghemsbyggnader bör man fästa 
särskild uppmärksamhet vid deras akustiska egenskaper.

I Finland finns inte längre någon gällande lag om rengöringsfrekvensen 
för ventilationssystem i servicebyggnader, men det är mycket rekom-
mendabelt att behovet av rengöring kontrolleras. Ventilationssystemen 
i Helsingfors skolor och daghem rengörs huvudsakligen med fem års 
mellanrum. Tilluftsfiltren byts huvudsakligen ut två gånger per år.

Gemensamma tillvägagångssätt

I 8 § 4 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om boen-
dehälsa (545/2015)  konstateras att "Under den tid byggnaden inte an-
vänds ska ventilationen vara sådan att föroreningar som frigörs från 
byggnads- och inredningsmaterial eller andra källor och samlas i inom-
husluften inte orsakar sanitära olägenheter för de som vistas i utrym-
mena under den tid de används." I anvisningen för tillämpning av fö-
rordningen preciseras att "Detta kan genomföras så att ventilationen 
körs oavbrutet med minst en liten deleffekt utanför användningstiden, 
används periodvis eller startas i ett så tidigt skede innan lokalerna an-
vänds att luftkvaliteten under användningstiden uppfyller de krav som 
ställs på den. Utöver detta får ventilationen utanför användningstiden 
inte medföra att orenligheter migrerar inomhus till exempel på grund av 
överdrivet undertryck till följd av bristande ersättande luft." Anvisningen 
för tillämpning av förordningen om boendehälsa tillåter tre alternativa 
tillvägagångssätt för ventilationen utanför användningstiden. 

Finlands kommuner har sett ett behov att förenhetliga och dela praxis 
för tillvägagångssätt som bidrar till goda inneluftsförhållanden. För det 
här behovet har man grundat Kommunernas inneluftsnätverk som be-
står av de åtta största kommunerna. Nätverket grundades av Esbo, 
Helsingfors och Vanda. Sisäilmayhdistys (Inneluftsföreningen) hör till 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150545
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150545
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nätverket och fungerar som kommunikatör av resultat och stöd i en ex-
pertroll. Den nyaste verksamhetsformen i Sisäilmayhdistys strategi är 
lanseringen av "god inneluft" -rekommendationerna.

Inneluftsnätverkets första tema är "ventilationens funktion och driftti-
der". Tjänsten förvaltning av den byggda egendomen vid Helsingfors 
stads stadsmiljösektor bjöd in inneluftexperter, kontaktpersoner och 
personer som ansvarar för allmänna servicelokaler från 50 kommuner 
till seminariet och verkstadsdagen "Ventilationens funktion och driftti-
der" som ordnades 4.9.2018. Om seminarie- och verkstadsdagens re-
sultat skrivs ett s.k. konsensusutlåtande som Sisäilmayhdistys publice-
rar i form av en rekommendation på sin webbplats.

Besluten och anvisningarna från seminarie- och verkstadsdagen "Ven-
tilationens funktion och drifttider" kommer att tillkännages fastighetsan-
vändare och fastighetsservicen både för att förenhetliga användningen 
av ventilationen och att upprätthålla goda inomhusklimatförhållanden. 
Anvisningarna föreläggs också stadsmiljönämnden. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor
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Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 539

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 394

HEL 2018-002604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sisäilman epäpuhtaudet ja ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tarkoituksena on laimentaa sisäilman epäpuhtauksien pi-
toisuutta ja hajujen voimakkuutta, poistaa liiallista kosteutta ja tuoda 
raitista ilmaa tilalle. Sisäilman hiukkas- ja kaasumaisten epäpuhtauksi-
en lähteitä ovat sisustus- ja rakennusmateriaalit, ihmiset itse sekä ih-
misten toiminta; esimerkiksi opetusrakennuksissa kuvaamataidon, ke-
mian ja biologian opetuksessa käytetyt aineet sekä teknisissä ja tekstii-
litöissä käytetyt materiaalit, ammattikoulurakennuksissa lukemattomat 
ammattiopetuksessa käytettävät materiaalit ja aineet sekä kaikissa ra-
kennuksissa siivous ja siivoustuotteet. Opetustiloissa ja päiväkotien 
ryhmätiloissa ilmanvaihto on erityisen tarpeellinen vähentämään lasten 
ja aikuisten yhteiseen hengitysilmaan tuottamia tartuntatautien viruksia 
ja bakteereja. 

Kun koulu- ja päiväkotirakennuksissa on toimintaa, on koneellinen il-
manvaihto toiminnassa. Poistoilman mukana käyttäjistä itsestään sekä 
heidän toiminnastaan peräisin olevat epäpuhtaudet poistetaan ulkoil-
maan. Öisin ja viikonloppuisin, kun rakennuksessa ei ole toimintaa, ei 
sisäilmaan pääse toiminnasta peräisin olevia epäpuhtauksia. Kun ko-
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neellinen ilmanvaihto on pois päältä öisin ja viikonloppuisin, haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa suurenee sisustus- ja ra-
kennusmateriaaleista peräisin olevien päästöjen vuoksi, mutta niiden 
pitoisuus pienenee heti, kun ilmanvaihto käynnistetään yhdestä kah-
teen tuntia ennen koulu- tai päiväkotipäivän alkamista. Päivällä tyypilli-
set haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet jatkuvassa 
sisäilmastoseurannassa olevassa helsinkiläisessä koulurakennuksessa 
koneellisen ilmanvaihdon ollessa käynnissä ovat 50…350 ppb*. Kone-
ellisen ilmanvaihdon ollessa öisin ja viikonloppuisin pois päältä haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus on 400…1000 ppb. 
Kun opetuksessa käytetään aineita, joista pääsee sisäilmaan runsaasti 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, käytetään vetokaappeja tai kohde-
poistoja sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden pie-
nentämiseen. Epäpuhtauksien leviäminen huonetilaan estetään poista-
malla epäpuhtaudet paikallisesti suoraan lähteen kohdalla

Kun uusi tai peruskorjattu koulu- tai päiväkotirakennus valmistuu, sen 
ilmanvaihtoa käytetään ensimmäisen vuoden ajan viikon jokaisena pä-
ivänä vuorokauden ympäri. Yhtenä syynä tähän on uusien rakennus- ja 
sisustusmateriaalien materiaalipäästöjen poistaminen rakennuksen si-
säilmasta epämiellyttäviä hajuja aiheuttamasta. Sisäilmastoa ja ilman-
vaihtoa koskevassa kansallisessa ohjeistuksessa pidetään ensisijaise-
na M1 luokan rakennusmateriaalien valitsemista, jotta sisäilman kemi-
allisten yhdisteiden kuorma olisi mahdollisimman pieni. Uusien materi-
aalien ja kalusteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt sisäil-
maan pienenevät siten, että usein jo puolen vuoden kuluttua rakennuk-
sen käyttöönotosta hajuvoimakkuudet ovat pienet. Kun uudisrakennuk-
sen valmistumisesta on kulunut vuosi, ilmanvaihto asetetaan toimi-
maan aikaohjelmien mukaan

Sisäilman hiukkaspitoisuuteen vaikuttavat sisälähteiden lisäksi ulkoil-
man hiukkaslähteet kuten liikenne, energiantuotanto ja teollisuus sekä 
mm. siitepöly. Sisäilman pienhiukkaspitoisuus voi olla koneellisen il-
manvaihdon käydessä suurempi kuin öisin ja viikonloppuisin, kun il-
manvaihto on pois päältä. Tuloilmasta suodatetaan ilmanvaihtokonees-
sa olevilla suodattimilla suuri osa ulkoilman hiukkaspitoisuudesta, mut-
ta kokoluokkaa 0,1…0,3 µm halkaisijaltaan olevat hiukkaset pääsevät 
muita kokoluokkia paremmin nykyään yleisesti käytettyjen tuloilmasuo-
datinmateriaalin läpi. 

Kun ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole öisin ja viikon-
loppuisin päällä, isommat hiukkaset laskeutuvat huonepinnoille, joista 
ne voidaan siivoamalla pyyhkiä pois. Pienemmät hiukkaset jäävät leiju-
maan ilmaan. Koneellisen ilmanvaihdon käynnistyessä 1…2 tuntia en-
nen toiminnan alkamista ilmassa leijuvat hiukkaset poistetaan ulkoil-
maan. Päivällä ihmisen toiminta nostaa huonepinnoilla olevia hiukkasia 
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takaisin ilmaan ja poistoilmanvaihtoon. Rakennuksen hiukkaspitoisuut-
ta voi selvästi vähentää siivouksen keinoin, erityisesti nihkeäpyyhin-
nällä.

Ilmanvaihto ja huonetilan kosteus sekä kosteusongelmat

Sisäilman vesihöyrypitoisuuteen vaikuttavat ulkoilman vesihöyrypitoisu-
us, sisätilan kosteuslähteet, sisätilan ilmanvaihto, poistuvan vesihöyryn 
määrä rakenteiden läpi sekä vesihöyryn sitoutuminen rakennusaineisi-
in. Kahden viimeksi mainitun tekijän merkitys on yleensä melko pieni. 
Sisätilan kosteuslähteitä ovat esimerkiksi ihminen itse (hengitys, aine-
envaihdunta), ruoan laittaminen, suihkussa käyminen ja pintojen vesi-
pesu. Lisäksi rakennusten valmistumisvaiheessa betonin kuivuminen ja 
eräät pintakäsittelyt voivat tuottaa sisäilmaan suhteellisen suuren kos-
teustuoton. Tämä on toinen syy siihen, miksi ilmanvaihtoa tulee käyttää 
uudisrakennuksen valmistuttua vuoden ajan 24 tuntia vuorokaudessa 
seitsemänä päivänä viikossa. 

Julkisissa palvelukiinteistöissä ei ole sisäisiä kosteuslähteitä silloin, kun 
rakennusten käyttäjät eivät oleskele rakennuksessa iltaisin, öisin tai vii-
konloppuisin, joten kosteustuotto ei ole ilmanvaihdon käyttämisen syy 
toiminta-ajan ulkopuolella.

Koulu- ja päiväkotirakennuksen sisäilman suhteellisen kosteuden tulee 
olla yli 80 % useita viikkoja 20…25 °C:n lämpötilassa, jotta homeen 
kasvu alkaa puupinnalla.

Tämän vuoden helmikuussa, kun ulkoilman lämpötila oli -20…+2 °C, si-
säilman suhteellinen kosteus jatkuvassa sisäilmastoseurannassa ole-
vassa helsinkiläisessä koulurakennuksessa, jossa ilmanvaihto pysäyte-
tään yöksi ja viikonlopuksi, oli 2…25 %. Tämän vuoden toukokuussa, 
kun ulkoilman lämpötila oli +5…+29 °C, sisäilman suhteellinen kosteus 
samassa koulurakennuksessa oli 17…40 %. Viime vuoden heinä-elo-
kuussa, kesälomalla, koulurakennuksen sisäilman suhteellinen kosteus 
oli 29…62 %, kun ilmanvaihto toimi arkisin, mutta oli pois päältä öisin ja 
viikonloppuisin. Pääsääntöisesti tällä kesälomajaksolla sisäilma oli 
5…10 prosenttiyksikköä kuivempaa öisin ja viikonloppuisin, kun ilman-
vaihto ei ollut käynnissä, verrattuna päiväsaikaan, kun ilmanvaihto oli 
käynnissä. 

Koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilma on suurimman osan vuotta niin 
kuivaa, että mikäli rakenteista haihtuisi sisäilmaan kosteutta, sillä ei oli-
si haitallisia vaikutuksia (ellei kosteus pääse tiivistymään kylmälle pin-
nalle, esim. rakenteen kylmäsiltaan). Pitkään käytössä olleiden raken-
nusten maata vasten olevissa betonirakenteissa voi olla niin suuri kos-
teuspitoisuus, että niistä haihtuu sisäilmaan kosteutta. Tämä tapahtuu 
kuitenkin niin hitaasti tai pienissä määrin, ettei ole vaaraa, että ylitetään 
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80 % sisäilman suhteellinen kosteus. Oleellista on olla pinnoittamatta 
maata vasten olevia lattia- tai seinärakenteita tiiviillä pinnoitteella, mikä 
estää kosteuden haihtumisen sisäilmaan. Tiiviin pinnoitteen alle jäävä 
kosteus vaurioittaa pinnoitetta, minkä seurauksena pinnoitteesta voi va-
pautua ei-toivottuja kemiallisia yhdisteitä sisäilmaan. 

Suomalaisissa koulurakennuksissa ei ole normaalisti sisäilman liiallisen 
kosteuden ongelmaa vaan sisäilman liiallisen kuivuuden ongelma. 
Lämmityskaudella ilmanvaihdon käyntiajoilla ei ole juurikaan vaikutusta 
opetus- ja leikkitilojen sisäilman suhteelliseen kosteuteen. Se on riippu-
vainen ulkoilman lämpötilasta sekä huoneen lämpötilasta. Ilmanvaih-
don pysäyttäminen öisin ja viikonloppuisin pakkaskaudella voi pieneltä 
osin vähentää sisäilman liiallista kuivuutta, kun tyhjän rakennuksen si-
säilmaa ei vaihdeta turhaan. 

Kouluissa ja päiväkodeissa syntyy sisäilmaan runsaimmin kosteutta 
keittiössä ja pesutilassa ja siellä ennen kaikkea suihkussa. Tällöin ko-
neellinen ilmanvaihto on päällä ja tulee pitää käynnissä ainakin tunti ru-
oan valmistuksen tai suihkussa käymisen jälkeen. Pesutilojen riittävän 
nopeaan kuivumiseen vaikuttaa ilmanvaihdon lisäksi huoneilman läm-
pötila. Mitä lämpimämpi pesutila on sitä nopeammin se kuivuu.

Vaikka sisäilman kosteuspitoisuus on pieni, voi se tästä huolimatta tal-
vella sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron ollessa suuri kulkeutua diffuusion 
tai konvektion vaikutuksesta seinärakenteeseen. Tätä estämään ulko-
seinärakenteen lämmöneristeen sisäpintaan asennetaan höyrynsulku-
muovi. Rakentamisvaiheessa höyrynsulun huolellinen kiinnittäminen on 
erittäin tärkeää, ettei höyrynsulun epätiiviiden saumojen kautta lämmin 
sisäilma virtaa lämmöneristeeseen ja tuulensuojalevyyn. 

Rakennusten kosteusongelmat johtuvat siitä, että rakenteeseen tulee 
enemmän kosteutta kuin sieltä poistuu, minkä vuoksi rakenteen kos-
teuspitoisuus suurenee ja rakenne voi vaurioitua. Mikäli rakenteella on 
suuri kosteudensitomiskyky, kestää kosteuspitoisuuden nousu kauem-
min niin suureksi, että rakenne alkaa vaurioitua. Rakenteisiin voi kos-
teuden seurauksena syntyä mikrobiologisia vaurioita (homehtuminen ja 
lahoaminen) ja kemiallisia/fysikaalisia vaurioita (aineiden hajoaminen, 
kuten emissiot ja ruostuminen, sekä muodonmuutokset). Kosteuden 
lähteitä ovat mm. sadevesi, erityisesti viistosade, tuiskulumi, lumi ja sen 
sulaminen, maan pinta- ja vajovedet, vesi-, viemäri- ja lämpöputkien 
vuodot sekä suihku- ja pesuvedet. 

Rakenteiden vauriot voivat osaltaan vaikuttaa kosteusvaurioiden synty-
miseen. Näitä ovat tyypillisesti julkisivun vesivuodot, ilmavuodot raken-
teiden läpi, ikkunaliittymien epätiiveys, kattovuodot, joissa vesi voi kul-
kea kattorakenteissa pitkiä matkoja ennen kuin valuu alas, sadevede-
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nohjauksen puutteet, virheellinen maan muotoilu, kapillaarikatkon puut-
tuminen, jolloin maaperän kosteus voi nousta alapohjarakenteisiin, 
pesutilojen puutteellinen vedeneristys, höyrynsulun puutteet sekä liian 
kostean rakenteen pinnoittaminen rakentamisen aikana. Lisäksi raken-
teiden tuuletuksen puutteet voivat johtaa kosteuden liialliseen viipymi-
seen rakenteissa. Näitä ovat julkisivun, ryömintätilan ja yläpohjan tuule-
tuksen puutteet. Julkisivun ja yläpohjan tuuletus tapahtuu painovoimai-
sesti, mutta maaperän suuren kosteustuoton vuoksi ryömintätilat tuule-
tetaan usein koneellisesti. Ryömintätilan koneellinen poistoilmanvaih-
don tulee olla käynnissä jatkuvasti eli ympäri vuorokauden viikon seit-
semänä päivänä, jotta ryömintätila pysyy oleskelutiloihin nähden alipai-
neisena, minkä avulla ryömintätilan epäpuhtauksien pääsy käyttötilojen 
sisäilmaan ehkäistään. 

Helsinkiläisiä kouluja ja päiväkoteja vaivaa erityisesti ikääntyminen. 
Esimerkiksi ulkovaipparakenteen ikääntyminen heikentää rakenteen 
kosteusteknistä toimintaa ja mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen ra-
kenteisiin. Mikäli julkisivun tuulettuminen on heikko, on kosteusvaurion 
kehittyminen todennäköistä ja mikrobivaurion syntyminen mahdollista. 
Rakenteen tuulensuoja- tai eristekerrokseen päässeen liiallisen kosteu-
den poistamiseen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää ei voi käyttää.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihto ei koulu- ja päiväkotirakennuksissa ole syyllinen kosteu-
songelmien syntyyn, mutta huonosti toimiva ilmanvaihto voi vaikuttaa 
sisäilman laadun heikentymiseen. Tämä on mahdollista silloin, kun ko-
neellisen ilmanvaihdon poistoilmavirrat ovat suuremmat kuin tuloilma-
virrat, mikä aiheuttaa rakennukseen alipaineen. Kun poistoilmanvaih-
don imu on suurempi kuin tuloilmanvaihdon korvausilma, ottaa koneelli-
nen ilmanvaihto korvausilman sieltä, mistä sen on helpointa saada se: 
lattiakaivoista, pesualtaiden viemäreiden suuaukosta, rakenteissa ole-
vista epätiiveyskohdista, jne. Mikäli näissä on sisäilman laatua heiken-
täviä epäpuhtauksia, ne kulkeutuvat sisäilmaan. Mikäli viemäreihin ja 
lattiakaivoihin lasketaan säännöllisesti vettä ja rakenteissa ei ole epätii-
veyskohtia tai tiivistämättömiä läpivientejä eikä kosteusvaurioita, ei 
korvausilman mukana kulkeudu sisäilmaan sen laatua heikentäviä epä-
puhtauksia ja hajuja. 

Ilmanvaihdon vaikutuksia koskevassa keskustelussa on muistettava, 
että Suomessa on suuri määrä asuinkerrostaloja, joissa on 1950 – 
1980 –luvuilla toteutettu pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto. Näiden 
kerrostalojen asunnoissa vallitsee alipaine, ellei asukas avaa tuuletu-
sikkunaa tai parvekkeen ovea. Ikkunoiden yläpuolella olo- ja makuuhu-
oneissa sijaitseva tuuletusventtiili on yleensä niin pieni, että se ei ehkäi-
se alipaineen muodostumista. Alipaine nähtiin vuosikausia pelkästään 



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 476 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
10.10.2018

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

positiivisena asiana, sillä sisätilassa syntyvät epäpuhtaudet ja kosteus 
saadaan nopeammin ja tehokkaammin poistettua ulkoilmaan kuin jos 
paine-eroa ulko- ja sisäilman välillä ei ole ollenkaan - tai sisätiloissa on 
ylipaine, jolloin sisäilman kosteuskonvektion myötä rakenteeseen voi 
virrata kosteutta. 

Alipaine ei aiheutakaan sisäilman laadun heikkenemistä, ellei korvausil-
ma kulje sisäilmaan vaurioituneiden rakenteiden tai epämiellyttäviltä 
haisevien viemäreiden kautta. Koska asunnoissa ihmisen toiminnan 
kosteustuotto on suurempi kuin kouluissa tai päiväkodeissa, tehokkaal-
la poistoilmanvaihdolla on asunnoissa suurempi merkitys. 

Suurimmassa osassa helsinkiläisiä koulu- ja päiväkotikiinteistöjä on nii-
den hygieniatiloissa eli WC- ja pesutiloissa pelkkä koneellinen poistoil-
manvaihto. Tämä ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto on käynnissä 
ympäri vuorokauden viikon jokaisena seitsemänä päivänä. Tällä ylläpi-
detään rakennuksessa pientä ilmanvaihtoa, kun päätulo- ja poistoilma-
koneet ovat pois päältä öisin ja viikonloppuisin. Koska vastaavansuuru-
ista koneellista tuloilmavirtaa ei ole, aiheuttaa ns. likaisten tilojen eli hy-
gieniatilojen poistoilmanvaihto rakennukseen alipaineen. 

Tämän alipaineen vaikutus sisäilman laatuun riippuu edellä mainituista 
tekijöistä. Monet koulu- ja päiväkotirakennukset ovat pysyneet hyvässä 
kunnossa, eikä likaisten tilojen poiston aiheuttamalla alipaineisuudella 
ole ollut negatiivista vaikutusta sisäilman laatuun. Jos koulu- ja pä-
iväkotikiinteistöjen ikääntymisen myötä rakenteiden kosteustekninen to-
imivuus on heikentynyt ja rakenteisiin on päässyt tunkeutumaan ulkoil-
man kosteutta rakenteita vaurioittaen, yö- ja viikonlopun aikainen alipai-
neisuus onkin heikentänyt sisäilman laatua. Tämä on voitu kokea esi-
merkiksi maanantaiaamuisin sisäilman tunkkaisuutena.

Helsingin toimenpiteet yö- ja viikonlopun aikaisen alipaineisuuden vähentämiseksi

Tähän ongelmaan ryhdyttiin kiinnittämään huomiota 2010-luvun alussa. 
Kosteus- ja homevaurioista kärsivissä rakennuksissa alipaineisuudella 
onkin negatiivinen vaikutus aiemmin tärkeänä pidetyn positiivisen vaik-
utuksen sijaan. Ensisijaisesti vaurioituneet rakenteet tulee korjata. En-
nen korjausten toteutumista yö- ja viikonlopun aikaisen alipaineisuuden 
välttää parhaiten pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto kokonaan, en-
nen kaikkea myös ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihto. Koneellisen tu-
lo- ja poistoilmanvaihdon pääilmanvaihtokoneiden käyttäminen vuo-
rokauden ympäri ei ole varma keino poistamaan alipaineisuutta, sillä 
rakentamismääräykset tämän vuoden alkuun asti ohjasivat alipaineen 
toteuttamiseen ilmanvaihtoteknisin keinoin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
rakennuksen yhteenlasketut tuloilmavirrat suunniteltiin pienemmiksi ku-
in yhteenlasketut poistoilmavirrat. Vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien 
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säädettävyys on heikko, eikä ilmanvaihtojärjestelmää välttämättä saa-
da tasapainoon, vaikka siihen pyrittäisiinkin. 

Vuosina 2012 – 2014 Helsingin kaupungilla toteutettiin projekti, jossa 
valikoitujen koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten palvelukiinteistö-
jen ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon ohjaus liitettiin pääilmanvaih-
tokoneiden aikaohjelmiin. Näissä kiinteistöissä likaisten tilojen poistoil-
manvaihto pysähtyy myös yöksi ja viikonlopuksi samaan aikaan, kun 
pääilmanvaihtokoneet pysähtyvät. Näitä kiinteistöjä on yhteensä 70 ja 
ne valittiin kuntotutkimuksissa löydettyjen sisäilman laatua heikentävien 
tekijöiden kuten kosteusvaurioiden vuoksi. 

Ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon pysäyttäminen yöksi ja viikonlo-
puksi koulu- ja päiväkotirakennuksessa on otettu uudelleen kaupun-
kiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisu-
uden rakennetun omaisuuden hallinnan ja ylläpidon yhteisprojektiksi. 
Kesän 2018 aikana selvitetään 30 valitun koulu- ja päiväkotikiinteistön 
rakennusautomaatiojärjestelmät ja ohjaustavat, millä näiden likaisten ti-
lojen poistoilmanvaihto voidaan kytkeä pois päältä öitä ja viikonloppuja 
varten. Työ toteutetaan alkusyksystä kiinteistöihin valittujen rakennus-
automaatioyritysten kanssa yhteistyössä. Mikäli projektissa saavute-
taan haluttu tavoite, jatketaan ns. likaisten tilojen poistoilmanvaihdon li-
ittäminen pääilmanvaihtokoneiden aikaohjelmaan muissakin päiväkoti- 
ja koulukiinteistössä, joissa toimenpide on hyödyllinen.

Ilmanvaihdon osateho ja siirtoilman käyttö

Vanhemmissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihto toimii joko 
täydellä teholla tai puolella teholla, mikä ei ole täsmällisesti 50 % täy-
destä tehosta vaan voi olla 25…75 % siitä. Ilmanvaihdon käyttäminen 
osateholla ei kuitenkaan takaa ilman vaihtumisen tehokkaasti kaikissa 
tiloissa ja usein osateholla on haasteellista saada aikaan haluttu ilman-
vaihdon tehokkuus. Useissa 2000-luvuilla rakennetuissa ja peruskorja-
tuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ilmanvaihtoa voi säätää portaat-
tomasti. Lisäksi uusissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä ns. hygieniati-
lojen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihtona – ei pel-
kästään koneellisena poistoilmanvaihtona kuten vanhemmissa raken-
nuksissa. Uusissa koulurakennuksissa ilmanvaihtojärjestelmä on te-
hokkaampi: sen ilmavirtoja voidaan säätää portaattomasti siten, että il-
mavirta jakautuu jokaiseen huoneeseen. Uuden sisäilmastoa ja ilman-
vaihtoa koskevan ympäristöministeriön asetuksen myötä uusissa kou-
lu- ja päiväkotirakennuksissa ilmanvaihtoa tullaan käyttämään suunni-
tellun käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirralla, joka on vähintään 0,15 
(dm³/s)/m2.
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Ilmanvaihto voidaan ajastaa toimimaan joka kolmannen tunnin ajaksi 
täydellä teholla. Tämän ajastamisen hyödyt ovat kuitenkin epäselvät. 
Sisäilman kosteuspitoisuuteen tällä ei voida vaikuttaa kuin marginaali-
sesti. Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus saadaan 
yhtä hyvin minimiin aamutuuletuksella 1..2 tuntia ennen toiminnan alka-
mista. Sisäilman hiukkaspitoisuus saattaa jopa suurentua kuin pienen-
tyä koneellisen ilmanvaihdon käydessä. Lisäksi mikäli ei suoriteta isoja 
toimenpiteitä jokaisen koulu- ja päiväkotirakennuksen ilmanvaihtojär-
jestelmän tasapainottamiseksi, mikä saattaa kuitenkin epäonnistua ai-
empien rakentamismääräysten alipaineisuuteen ohjeistamisen vuoksi, 
ilmanvaihdon toimiminen kolmen tunnin välein aiheuttaa rakennukseen 
turhan alipaineen ja mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutumisen ra-
kennuksen sisäilmaan. Näin ollen tällä ohjaustavalla ei välttämättä 
saavuteta hyötyä.

Kesäaikana niissä rakennuksissa, joissa ei pääasiallisesti ole kesäaika-
ista käyttöä, tulee ilmanvaihtoa käyttää sillä palvelualueella, missä 
työskennellään (esim. koulurakennuksissa hallintotiloissa). Perussii-
vouksen ajan ja vuorokausi sen päätyttyä ilmanvaihto on käynnissä 
normaaliteholla. Kun toimintaa aloitellaan loma-ajan päätyttyä, on il-
manvaihto käynnistettävä vuorokautta tai enintään viikkoa ennen toi-
minnan alkamista. Jos sisäilma tuntuu kesäaikana koulurakennuksessa 
erityisen tunkkaiselta, voidaan ilmanvaihtoa pyöräyttää tunnin ajan 
yöllä kerran viikossa hyödyntämällä valvontajärjestelmän viikko-ohjel-
maa.

Niissä rakennuksissa, joissa on kesäaikaista käyttöä, kannattaa hel-
lekaudella ilmanvaihtoa käyttää öisin rakennuksen jäähdytykseen. Tätä 
yötuuletukseksi kutsuttua toimintoa on järkevä käyttää, kun ulkoilman 
lämpötila on ainakin 3 °C matalampi kuin poistoilman lämpötila. Ilman-
vaihdon yötoiminto ajastetaan poistoilman ja ulkoilman välisen lämpöti-
laeron perusteella (esim. yötuuletus voi olla toiminnassa klo 24 – 6).

Tilojen varustamisella korvausilmaventtiileillä ilmeisesti tarkoitetaan vai-
pan yli muodostuvan paine-eron pienentämistä siten, että ulko- ja sisä-
ilma olisivat samassa paineessa. Korvausilmaventtiilien kautta tuleva il-
ma on kuitenkin ulkoilman lämpötilassa ja suodattamatonta. Talvella 
korvausilmaventtiilien kautta tuleva ilma on liian viileää ja aiheuttaa ve-
don tunteen tiloihin kylmän ilman laskeutuessa lattian rajaan. 

Suurimmassa osassa Helsingin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen ilman-
vaihtojärjestelmiä on lämmöntalteenotto. Kaikkiin peruskorjattaviin kou-
lu- ja päiväkotikiinteistöihin tulee ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, 
mikäli niissä ei sitä aiemmin ole ollut.
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Siirtoilmaventtiilejä tilojen välillä voidaan käyttää palovyöhykkeet huo-
mioiden. Uusien ja peruskorjattavien koulujen ja päiväkotien ilman-
vaihtojärjestelmät suunnitellaan uuden ympäristöministeriön asetuksen 
rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta mukaan tasapaineiseksi 
siten, ettei ilmanvaihtojärjestelmä aiheuta rakenteisiin ylipaineen vuoksi 
rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen 
vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan. Siirtoilmaventtiileitä ei 
uusissa rakennuksissa todennäköisesti tarvita, mutta vanhemmissa nii-
stä voi olla hyötyä. Koulu- ja päiväkotirakennuksissa niiden akustisiin 
ominaisuuksiin tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. 

Suomessa ei enää ole voimassa olevaa lakia palvelurakennusten il-
manvaihtojärjestelmien puhdistamistiheydestä. Ilmanvaihtojärjestelmi-
en puhdistamistarpeen tarkastaminen on kuitenkin erittäin suositelta-
vaa. Helsinkiläisten koulujen ja päiväkotien ilmanvaihtojärjestelmät 
puhdistetaan pääsääntöisesti viiden vuoden välein. Tuloilmasuodatti-
met vaihdetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Yhteiset toimintatavat

STM:n Asumisterveysasetuksessa 2015 todetaan, että ”Rakennuksen 
käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei raken-
nus- ja sisustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kul-
keutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana 
tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Asetuksen soveltamisohjeessa tar-
kennetaan, että ”Tämä voidaan toteuttaa siten, että käyttöajan ulkopuo-
lella ilmanvaihto on jatkuvasti päällä vähintään pienellä osateholla, il-
manvaihtoa käytetään jaksottaisesti tai ilmanvaihto käynnistetään niin 
aikaisessa vaiheessa ennen tilojen käyttöaikaa, että ilmanlaatu täyttää 
käytön aikana sille asetetut vaatimukset. Tämän lisäksi käyttöajan ulko-
puolella ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista si-
sätiloihin esimerkiksi korvausilman puutteesta syntyneen liiallisen ali-
paineisuuden vuoksi.” Asumisterveysasetuksen soveltamisohje sallii 
kolme vaihtoehtoista toimintatapaa käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaih-
dolle.

Suomen kunnat ovat nähneet tarpeen yhtenäistää ja jakaa hyviin sisäil-
maolosuhteisiin vaikuttavien toimintatapojen käytäntöjä. Tähän tarpee-
seen on perustettu Kuntien sisäilmaverkosto, jossa on mukana Suo-
men kahdeksan suurinta kuntaa. Verkoston perustivat Espoo, Helsinki 
ja Vantaa. Sisäilmayhdistys on verkostossa mukana ja toimii tuotosten 
levittäjänä sekä tukena asiantuntijaroolissa. Sisäilmayhdistyksen strate-
giassa uusimpana toimintamuotona on ”hyvä sisäilma suositusten” lan-
seeraaminen. 
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Kuntien sisäilmaverkoston ensimmäiseksi käsiteltäväksi aiheeksi on 
valittu ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat”. Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu on 
kutsunut 50 kunnan sisäilma-asiantuntijoita, -yhdyshenkilöitä ja julki-
sista palvelutiloista vastaavia henkilöitä 4.9.2018 Helsinkiin Kallion kort-
teliin ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” seminaariin ja työpajapä-
ivään. Tarkoituksena on, että päivän tuotoksista kirjoitetaan ns. kon-
sensuslausunto, jonka Sisäilmayhdistys julkaisee suosituksena Inter-
net-sivuillaan.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisu-
uden hallinta –palvelu päättää 4.9.2018 tilaisuuden jälkeen, miten se 
julkaisee ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat” seminaari- ja työpajapä-
ivän päätökset. Ilmanvaihdon toimintaan ja käyntiaikoihin liittyvä oh-
jeistus tullaan saattamaan kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöhuollon ti-
etoon sekä ilmanvaihdon käyttöä yhtenäistämään että hyviä sisäilmas-
to-olosuhteita ylläpitämään. Ohjeistus myös esitellään kaupunkiympäri-
stölautakunnalle. Ilmanvaihdon käyntiaikojen valvontaa tullaan ke-
hittämään.

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Kohtaan 37 "Ilmanvaihdon toimintaan ja käyntiaikoihin liit-
tyvä ohjeistus tullaan saattamaan kiinteistöjen käyttäjien ja kiinteistöhu-
ollon tietoon sekä ilmanvaihdon käyttöä yhtenäistämään että hyviä si-
säilmasto-olosuhteita ylläpitämään" jälkeen lisätään lause: "Ohjeistus 
myös esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Leo Strani-
uksen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marianna Tuomainen, sisäilmainsinööri, puhelin: 310 38653

marianna.tuomainen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 159

HEL 2018-002604 T 00 00 03
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana valtuustoaloitetta 
määritellä, tarkentaa ja seurata sisäilman laatua parantavia koneellisen 
ilmanvaihdon käytäntöjä päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennuksissa. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän 
sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vas-
taa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kun-
nossapidosta. Kaupunkiympäristön toimiala myös määrittää ja oh-
jeistaa koneellisen ilmanvaihdon periaatteet ja käytänteet sekä seuraa 
niiden toimivuutta päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskiinteistöissä.

Rakennushankkeissa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää 
palvelukiinteistöjen henkilömäärän sekä tilojen käyttötarkoituksen ja 
kaupunkiympäristön toimiala mitoittaa ja toteuttaa riittävän ilmanvaih-
don. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee uusista tiloista, val-
mistuneista hankkeista ja merkittävistä asiakasmäärän muutoksista 
käyttöönottoilmoituksen kaupunkiympäristön ympäristöpalveluille, joka 
tarkastaa käyttöönotettavat tilat sekä tekee myös määräaikaistar-
kastuksia palvelukiinteistöissä. Kiinteistöjen riittävästä ylläpitosii-
vouksesta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Tarkastuksissa 
ilmenevät mahdolliset puutteet ilmanvaihdossa, yllä- ja kunnossapidos-
sa kirjataan, selvitetään ja korjaustarpeet ilmoitetaan kaupunkiympäri-
stön kunnossapidolle. Ilmanvaihdon riittävyyttä ja käytänteitä selvite-
tään sekä ohjeistetaan myös toimialan moniammatillisessa sisäilma-
työryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yhte-
ensä yli 700:ssa toimipisteessä.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun, johon myös koneellinen ilmanvaihto kuuluu, var-
mistamista ja kehittämistä toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten 
riittävää kunnossa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäri-
stön vastuualuetta.

Terveys- hyvinvointivaikutusten arviointi
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Valtuustoaloitteella parannetaan palvelukiinteistöjen sisäilmastoa ja 
työskentelyolosuhteita.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 298
Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om överföring av 
Östersundom till HRT:s zon B

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mika Ebeling väckta 
motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Mauri Venemies fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny bered-
ning utgående från att staden ska verka för en överföring av Ös-
tersundom till zon B.

7 omröstningen

Forsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar motionen för ny beredning 
utgående från att staden ska verka för en överföring av Östersundom 
till zon B.

Ja-röster: 62
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim 
Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sa-
zonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 18
Zahra Abdulla, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi 
Halla-aho, Martina Harms-Aalto, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Maria Lan-



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 484 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
10.10.2018

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

dén, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Marcus Ran-
tala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Jani Val-
pio, Mauri Venemies

Blanka: 3
Mia Haglund, Nelli Ruotsalainen, Matias Turkkila

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma

Ledamoten Jani Valpio meddelade att hans avsikt hade varit att rösta 
JA.

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mika Ebeling och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stadsstyrelse ska verka för en överföring av Ös-
tersundom till HRT:s zon B.

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 getts och konstaterar att 
det är samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) som ordnar 
kollektivtrafiken i huvudstadsregionen och godkänner taxe- och biljett-
systemet för kollektivtrafiken. 
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HRT:s styrelse har godkänt ett nytt taxe- och biljettsystem baserat på 
en bågmodell, där zonbågarnas gränser i första hand baserar sig på 
avståndet från Helsingfors centrum. Modellen har med tanke på regio-
nen ansetts vara tydligare, enklare och rättvisare än det nuvarande sy-
stemet. Det är meningen att bågmodellen ska tas i bruk vid ingången 
av 2019. I det nya systemet hör Östersundom till zon C, medan det öv-
riga Helsingfors hör till zonerna A och B.  

I det regionala systemet kan jämlikheten inte granskas utifrån hemkom-
munen. För dem som bor i Östersundom blir det dyrare att resa till 
Helsingfors centrum, eftersom resans pris mer än förr beror på resans 
längd. Däremot är en resa med kollektivtrafiken i två zoner enligt det 
nya systemet inte dyrare för dem som bor i Östersundom än en mot-
svarande resa för andra helsingforsare eller för dem som bor inom zon 
C i Esbo och Vanda. HRT beslutar om biljettpriserna i det nya taxe- och 
biljettsystemet hösten 2018 i anslutning till behandlingen av samkom-
munens budget.

Den ändring som föreslås i motionen skulle leda till att huvudstadsregi-
onen i praktiken måste övergå till en enhetstariff då C-bågen slopas. 
En sådan ändring kan inte anses vara motiverad med tanke på bl.a. de 
höjningar som behövs i servicenivån, tilläggsinvesteringarna i materiel 
och effekterna på driftsekonomin.

Trafikeringstiden och intervallerna för busslinjerna i Östersundom har 
dimensionerats så att de motsvarar efterfrågan i området. Det är inte 
ekonomiskt motiverat med ett kollektivtrafikutbud på samma nivå som i 
de tätt bebodda områdena i Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 255
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HEL 2018-003209 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 586

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Östersundom on ainoa Helsingin kaupunginosista joka sijaitsee C-vyö-
hykkeellä ja hinnan muutos verrattuna nykyiseen Helsingin sisäiseen 
lippuun tulee olemaan merkittävä. Siksi on oleellista seurata miten alu-
een joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy alueella."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, 
Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 282

HEL 2018-003209 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimi-
alueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Myös päätökset lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut vuodesta 2006 alkaen uutta taksa- ja lippujärjestel-
mää samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen 
kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kans-
sa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja eh-
dottamistaan muutoksista. 

HSL valitsi vuonna 2011 uuden taksa- ja lippujärjestelmän perusperi-
aatteeksi kaarimallin, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijai-
sesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun 
alueella on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi vyöhykettä.

Nykyisin käytössä olevassa joukkoliikenteen vyöhykemallissa kaupun-
kien rajoille muodostuu suuret hintaportaat, mikä tekee seutulipun osta-
mista edellyttävistä kuntarajan ylittävistä lyhyistä matkoista kalliita. 
Nykyisessä järjestelmässä koetaan epäreiluksi myös se, että idässä voi 
matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta 
lännessä seutulippuraja tulee vastaan aiemmin. Samoin hintaporras 
Helsingin ja Sipoon välillä on suuri, koska seutulippu puuttuu välistä.

Joukkoliikenteen palvelutason mitoitus HSL:n joukkoliikenteessä teh-
dään palvelutaso-ohjeen perusteella. Suunnitteluohje sisältää seitse-
mäntasoisen palvelutason luokituksen, joista pääsääntöisesti viittä lu-
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okkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty 
palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelye-
täisyyksille pysäkille tai asemalle. Palvelutasoluokittelu perustuu muun 
muassa joukkoliikennematkustajien määriin, joten tiheämmin asutut 
alueet kuuluvat korkeampaan palvelutasoluokkaan kuin harvaan asutut 
alueet.

Östersundomin alue kuuluu parhaimmillaan kahden tähden palveluta-
soluokkaan, jonka luonnehdinta on kohtuullisen joukkoliikenteen pal-
velutaso. Östersundomin kaltaisella harvaan asutulla alueella joukkolii-
kenteen kysyntä on sen verran vähäistä, ettei joukkoliikenteen tarjontaa 
ja palvelutasoa pystytä taloudellisesti järkevästi tuottamaan saman ta-
soisena kuin muualla Helsingissä. Östersundomin alueen joukkoliiken-
teen palvelutaso on kuitenkin nykyään olennaisesti parempi kuin aika-
na ennen alueen liittämistä Helsinkiin. 

HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä Östersundomissa asuvien matkat 
Helsingin keskustaan kallistuvat, koska uudessa tariffimallissa matkan 
hinta riippuu aiempaa enemmän matkan pituudesta. Tehdessään kah-
den vyöhykkeen joukkoliikennematkan, joka jo mm. kattaa seudullisesti 
varsin laajan työssäkäyntialueen, Östersundomin asukas ei kuitenkaan 
joudu maksamaan matkastaan sen enempää kuin muutkaan helsinkilä-
iset.

Käsittely

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilan-
netta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolo-
suhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin 
Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tar-
kistaa uudelleen.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyö-
hykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita 
asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon 
ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uu-
delleen.
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Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén, Mika Välipirtti

Poissa: 2
Silvia Modig, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-3. (2 poissa)

15.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 299
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om ökning av 
dragningskraften hos Malms centrumområde

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mari Rantanen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Rantanen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska vidta åtgärder för att förbättra trivseln i centrala Malm. 

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 
Malms område har utvecklats med åtgärder inom bl.a. förortsprojektet 
under de senaste åren. Restaureringen av Nedre Malms torg och Pe-
hrsstråket som började 2015 blir klar 2019. Glaspaviljongen i Nedre 
Malms idrottspark och vattenelementen vid Nedre och Övre Malms torg 
iståndsattes för ett par år sedan. Förra året började man planera Stic-
kelbackabäckens dal och Nedre Malms idrottspark. Trafikverket har 
börjat planera en ändring av stationsplattformarnas södra rulltrappor till 
vanliga trappor, eftersom de lätt får fel.
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Stadsmiljösektorn förbereder i samarbete med Malms områdesprojekt 
en vision och principer för utveckling av Malms centrum. Områdespla-
nen för Malm uppdateras samtidigt. Före utgången av 2018 reder man 
ut tillsammans med olika aktörer hur stationens och köpcentrets omgiv-
ning kan göras mer trivsam och trygg.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Liikenneviraston lausunto 29.6.2018
3 VR-Yhtymä Oy:n lausunto 1.8.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 256

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 587

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.
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10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 341

HEL 2018-003213 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmi on toinen Helsingin nykyisistä osakeskuksista ja koillisen 
Helsingin keskeisimpiä joukkoliikenteellisiä solmukohtia. Päärata jakaa 
Malmin ydinalueen Ylä-Malmiin ja Ala-Malmiin. Ytimen eteläpuolitse 
kulkee Kirkonkyläntien ja Latokartanontien muodostama ”high street” -
henkinen kauppakatu. Malmin kaupunginosakeskustasta suuri osa on 
rakentunut pääosin 1980-luvulla. Malmin ytimestä löytyy myös 1900-lu-
vun puolivälin rakennuksia muistumana Helsingin Pitäjänkylän ajoista.

Kaupunkiympäristön toimialalla on vahva tahto Malmin kehittämiselle ja 
profiilin nostamiselle. Helsingin uudessa yleiskaavassa Malmi on yksi 
kolmesta kantakaupungin ulkopuolisesta suuresta keskustatoimintojen 
alueesta. Malmin lentokenttä tulee olemaan merkittävä maankäytön 
muutosalue, ja sen vaikutukset ulottuvat Malmin keskustaan. Malmin 
keskus on osa Malmin lentokentän aluerakentamisprojektia. Tämä 
mahdollistaa kunnostustoimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen myös 
olemassa olevaan ympäristöön.

Malmin keskus muuttuu täydennysrakentamisen myötä. Asemakaava-
palvelu valmistelee Malmin keskustan kehittämisen visiota ja periaattei-
ta yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Visiotyö on avaus keskuksen 
kehittämiselle. Tarkoituksena on täydennysrakentamisen avulla kehit-
tää keskustan vetovoimaa, palveluita ja ympäristön laatua. Samaan yh-
teyteen ajoitetaan Malmin aluesuunnitelman päivitystyö. 10 vuoden 
välein päivitettävissä aluesuunnitelmissa selvitetään muun muassa ka-
tu- ja viheralueiden nykytila, niiden toimivuus ja parantamistarpeet. Su-
unnitelmien lähtökohtana on tunnistaa alueelliset ominaispiirteet sekä 
toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. Ne toimivat pohjana yleisten 
alueiden jatkosuunnittelulle.  
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Malmin keskuksen julkista tilaa on kehitetty aktiivisesti. Muun muassa 
Helsingin lähiöprojekti kehitti aluetta vuosina 2012 - 2017 yhteistyössä 
kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Pääpainona oli keskeisen julki-
sen tilan parantaminen ja puistoalueiden laatutason nosto.

Kaupungin lähiörahaston rahoitusta suunnattiin Malmin asemaympäri-
stöön ja lähialueille. Vuonna 2015 käynnistyi keskeisten julkisten tilo-
jen, Ala-Malmintorin ja Pekanraitin, kunnostaminen. Kunnostus val-
mistuu vuonna 2019. Ala-Malmin puiston lasipaviljonki uusittiin vuonna 
2016. Longinojanlaakson ja Ala-Malmin liikuntapuiston suunnittelu 
käynnistyi vuonna 2017. Muita julkisen ympäristön kunnostustoimen-
piteitä on Ylä-Malmintorin ja Ala-Malmintorin vesiaiheiden kunnostus 
vuonna 2017 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Kunnostamisesta 
vastaa kaupunkiympäristön toimiala. 

Malmin asema on alueen käyntikortti, jonka viihtyisyyttä parannetaan 
yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskuksen poikkeuksellisen laaja 
omistaja- ja toimijarakenne asettaa koordinoidulle kehittämiselle kuiten-
kin omat haasteensa. Tällä hetkellä asemaympäristön ylläpidosta ja ke-
hittämisestä vastaavat VR, Liikennevirasto, Helsingin kaupunki ja kaup-
pakeskuksen toimijat. Muun muassa keskuksen läpi kulkevan ylikulku-
sillan ylläpidosta ja omistajuudesta vastaavat kyseiset toimijat eri aluei-
densa osalta. Kaupunki vastaa yleisten alueiden kunnossapidosta nor-
maalin hoitoluokituksen ja puhtaanapitokäytäntöjen mukaisesti. Pääosa 
Malmin keskuksen alueesta kuuluu samaan hoitoluokkaan II – III kuin 
muut vastaavat alueet Helsingissä. Hoitoluokituksen mukaan muun 
muassa liukkauden torjuntaa sekä näkyvän roskan ja lian poistamista 
tehdään säännöllisesti sekä kadun pesua tarvittaessa. Asemaympäri-
stön roskaisuudesta tai puhtaanapidosta ei ole kantautunut normaalia 
enempää asiakaspalautetta toimialan tietoon.

Helsingin kaupunki jatkaa alueen kehittämistä ja aktiivista keskustelua 
lähiympäristön ja sillan kunnostamisesta valtion ja toimijoiden kanssa. 
Tässä vaiheessa näissä tapaamisissa ei ole vielä edetty yhteisesti to-
teutettaviin ratkaisuihin.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä 
yhdessä VR:n, Liikenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialo-
jen ja kauppakeskuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen 
ja asemaseudun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä 
sekä puuttua tehokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä 
aiheutuviin ongelmiin.

Käsittely

12.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
9 kokouksen asiana nro 23.

Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Päätösehdotukseen lisätään uusi kohta (9), jonka 
myötä seuraavat kohdat 9-12 siirtyvät kohdiksi 10-13: Kaupunkiympäri-
stön toimiala selvittää vuoden 2018 loppuun mennessä yhdessä VR:n, 
Liikenneviraston, Helsingin kaupungin muiden toimialojen ja kauppa-
keskuksen toimijoiden kanssa, kuinka kauppakeskuksen ja asema-
seudun ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta voitaisiin lisätä sekä pu-
uttua tehokkaasti häiriökäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä aiheutu-
viin ongelmiin.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Nuutti Hyt-
tisen vastaehdotuksen.

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi
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§ 300
Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud 
mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(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 14 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad ska följa Tammerfors stads modell och för-
bjuda uthyrningen av stadens lokaler till rasistiska föreningar och orga-
nisationer och sammanslutningar som kränker människovärdet.

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 23.4.2018 
och konstaterar följande:

Tammerfors stadsfullmäktige har 19.2.2018 (§ 31) beslutat om att det i 
kultur- och fritidstjänsternas allmänna anvisningar, i avsnittet för övriga 
villkor, ska tilläggas att lokaler inte hyrs ut för evenemang som strider 
mot FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, för verk-
samhet som orsakar våld eller till sammanslutningar som planerar våld.

Om mötesfriheten stadgas i Finlands grundlag. Enligt 13 § 1 mom. i 
grundlagen har var och en rätt att utan tillstånd anordna sammankoms-
ter och demonstrationer samt att delta i sådana. Om yttrandefriheten 
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stadgas i 12 § 1 mom. i förvaltningsstadgan, enligt vilket var och en har 
yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta 
emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i för-
väg hindrar detta. Statsförfattningsrättsligt sett utgör samhällsbetonad 
kommunikation med politiska ändamål som syftar till att genomföra de-
mokrati kärnområdet för yttrandefriheten. Bestämmelser om yttrandefri-
heten och mötes- och föreningsfriheten finns dessutom i artiklarna 10 
och 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna som förbinder Finland.

Begränsningen av de grundläggande rättigheterna ska basera sig på 
lagen. I egenskap av ett offentligt samfund tryggar Helsingfors den i 
grundlagen och i de internationella avtalen stadgade mötes- och före-
ningsfriheten och yttrandefriheten och möjligheterna att utnyttja dessa. 
Fastän staden genom privaträttsliga avtal kommer överens med hyres-
gästerna om uthyrningen av lokaler och områden ska staden i egen-
skap av ett offentligt samfund i denna uppgift som hör till de allmänna 
befogenheterna följa principerna för god förvaltning och trygga att de 
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkli-
gas.

Det är motiverat att inte hyra ut stadens lokaler eller områden för klart 
brottslig verksamhet. Tröskeln att begränsa användningen av stadens 
lokaler och områden och att därigenom ingripa i yttrandefriheten och 
människornas mötes- och föreningsfrihet ska vara hög. Samhällspoli-
tisk diskussion om politiska teman ska tillåtas jämlikt ur olika synvinklar. 
Det är problematiskt att tillämpa Tammerforsmodellen i praktiken. 
Tjänsteinnehavare som har blivit delegerade befogenheter att hyra ut 
stadens lokaler eller områden ska vid beslut om att ingå hyresavtal 
kunna på basis av de omständigheter som de har kännedom om bedö-
ma om det är fråga om en förening eller en evenemangsarrangör som 
passar ihop med riktlinjerna.

Den nuvarande lagstiftningen omfattar en fungerande helhet om åtgär-
der med vilka man kan ingripa i ordnande av en olaglig tillställning. 
Smidigt informationsutbyte mellan staden och polisen är i många situa-
tioner ett fungerande sätt att på förhand ingripa i eventuell olaglig verk-
samhet.

Staden kan också i förväg precisera till hurdan användning lokalerna 
eller området upplåts i villkoren för uthyrning. Om hyresgästen inte föl-
jer avtalsvillkoren kan staden i sådana fall vidta åtgärder för att avsluta 
hyresavtalet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 257

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 532

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 23.4.2018

HEL 2018-003216 T 00 00 03
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Helsingin kaupunki julkisyhteisönä turvaa perustuslaissa ja kansainväli-
sissä sopimuksissa säädettyä kokoontumisvapautta ja sen käyttämistä. 
Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua lakiin. Vaikka tilojen ja aluei-
den vuokraamisesta sovitaan yksityisoikeudellisin sopimuksin, tulee 
kaupungin julkisyhteisönä tässä yleiseen toimivaltaan kuuluvassa 
tehtävässä noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja turvata perusoi-
keuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusteltua varmasti on se, 
ettei tiloja tai alueita vuokrata selkeästi rikolliseen toimintaan. Tampe-
reen mallin mukaisen linjauksen soveltaminen käytännössä on kuiten-
kin ongelmallista. Viranhaltijan, jolle toimivalta vuokrata kaupungin tiloja 
tai alueita on delegoitu, pitäisi sopimukseen sitoutumisesta päättäes-
sään tiedossa olevan seikkojen perusteella arvioida onko kyse lin-
jauksessa tarkoitetun kaltaisesta yhdistyksestä tai tilaisuuden järje-
stäjästä. 

Nykyinen lainsäädäntö pitää sisällään toimivan kokonaisuuden toimi-
piteistä puuttua lainvastaisen tilaisuuden järjestämiseen. Sujuva tiedon-
vaihto kaupungin ja esitutkintaviranomaisen välillä on varmasti mones-
sa tilanteessa toimiva tapa puuttua mahdolliseen lainvastaiseen toimin-
taan. Ennakolta kaupunki voi toki vuokrausehdoissa määritellä sen 
minkälaiseen käyttöön tila tai alue luovutetaan. Mikäli vuokralainen ei 
noudata sopimuksen ehtoja voisi kaupunki ryhtyä toimenpiteisiin sopi-
muksen päättämiseksi.

Tampereen tapauksessa valtuusto päätti lisätä kulttuuri- ja vapaa-aika-
palveluiden yleisohjeeseen kirjauksen osaksi muita ehtoja, ettei tiloja 
vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin, 
ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnit-
telua harjoittaville yhteisöille.

Lisätiedot
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
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§ 301
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Alviina Alametsä väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 27 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska vidta åtgärder för att förbättra trivseln och säkerhe-
ten kring Parkstads station. 

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 getts i saken och kon-
staterar att området kring Parkstads station under de senaste åren har 
utvecklats inom ramen för förortsprojektet, bl.a. genom att gångtunnlar-
na har förbättrats och fler cykelplatser anlagts. I områdesplanen för 
Skomakarböle för åren 2008–2017 föreslogs en iståndsättning av bl.a. 
Stapelplatsen och Landtullsplatsen, men någon sådan har ännu inte 
gjorts. 

Ett aktuellt projekt i Parkstad är en detaljplaneändring för området kring 
stationen. Det offentliga rummet i området granskas i anslutning till pro-
jektet. I den första fasen utarbetas det principer för kompletteringsbyg-
gande. Detaljplaneläggningen beräknas bli inledd år 2020. Detaljplane-
arbetet utförs i aktiv växelverkan med dem som bor i området.
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Läget i Parkstad och de viktigaste objekt som kräver iståndsättning 
kartläggs tillsammans med invånarna i samband med att områdespla-
nen uppdateras om ungefär fem år. Innan områdesplanen uppdateras 
kan stadsmiljösektorn vidta lätta, småskaliga åtgärder tillsammans med 
ungdomar i området och med kultur- och fritidssektorn. Kultur- och fri-
tidssektorn utreder om snabba förbättringsåtgärder kan vidtas med 
hjälp av medborgarbudgetering.

Trafikverket, som förvaltar plattformarna och tunneln i stationsområdet, 
planerar för närvarande inga särskilda förbättringsåtgärder vid statio-
nen. I området finns ett system med övervakningskameror och en am-
bulerande patrull.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
2 Liikenneviraston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 258

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 588

HEL 2018-003228 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 155

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja ase-
maseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen pa-
remmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyy-
songelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan ali-
kulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen 
nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa li-
säämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon 
edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä 
asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin 
nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpä-
in sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat 
tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuule-
misten yhteydessä. 

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja 
aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman 
seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten 
osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajo-
issa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän 
jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 
2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapu-
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likaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa 
tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen ra-
kenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemyk-
set aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitus-
hankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdes-
sä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen paran-
tamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutetta-
vissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta 
samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Ra-
hoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä 
tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoin-
nin kautta.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä 
parannus mahdollisuus olisi" 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

On positiivista, että helsinkiläiset nuoret haluavat aktiivisesti vaikuttaa 
lähiympäristönsä viihtyisyyteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestel-
mässä, Helsingin nuorisoneuvosto Ruudissa, 13-17 vuotiaat nuoret 
ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tär-
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keimmäksi parannuskohteeksi. Aihe sai eniten kannatusta Puistolan 
peruskoululaisten keskuudessa. Puistolan nuoret kaipaavat asemalleen 
lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Pui-
stolan nuorisotalolle.

Puistolan asemanseutu kaipaa kunnostusta, ja alueelle on toteutettu 
parannustoimenpiteitä vuosien saatossa. Lähiörahaston rahoituksella 
parannettiin alikulkuja ja lisättiin polkupyöräpaikkoja. Suutarilan aluesu-
unnitelmassa vuosille 2008-2017 nousi esiin tarpeita paremmasta kun-
nossapidosta ja puutteiden korjaamisista viihtyisyyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi. Kunnostusta esitettiin muun muassa Tapulinaukiolle ja 
Maatullinaukiolle. Aukiot eivät ole kuitenkaan vielä edenneet to-
teutukseen. Seuraavan kerran Puistolan tilannetta ja merkittävämpiä 
kunnostuskohteita kartoitetaan yhdessä asukkaiden kanssa aluesuun-
nitelman päivityksen yhteydessä noin viiden vuoden kuluttua. 

Kaupunkiympäristön toimialalla on mahdollisuus toteuttaa kevyitä, pie-
nimuotoisia toimenpiteitä aseman ympäristössä ennen aluesuunnitel-
man päivittämistä yhdessä alueen nuorten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan to-
imialan nuorisopalvelun kanssa. Viihtyisyyden parantamiseen voidaan 
vaikuttaa muun muassa valaistusta parantamalla sekä penkkejä ja kuk-
kaistutuksia lisäämällä. 

Puistolan alueella on käynnistymässä vuonna 2018 laajempi aseman-
seudun kaavamuutoshanke, jonka yhteydessä tarkastellaan alueen jul-
kista tilaa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan periaatteet alueen täy-
dennysrakentamiselle. Tarkempi asemakaavoitus käynnistyy arviolta 
vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan myös 
kaava-alueiden kadut ja puistot sekä laaditaan hankeohjelmat toteutus-
ta varten. Kaavatyön yhteydessä tehdään aktiivista vuorovaikutusta 
alueen asukkaiden kanssa.

Asema-alueen laitureita ja tunnelia hallinnoi Liikennevirasto ja kun-
nossapidosta vastaavat alueisännöitsijät. Aktiivinen yhteydenpito laitu-
riympäristön parantamiseksi jatkuu Liikenneviraston suuntaan. 

Helsingin uusi osallisuusmalli antaa entistä monipuolisempia osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asukkaat äänestävät osallistuvaan 
budjetointiin varatun rahan käytöstä heiltä kerättyjen ehdotusten pohjal-
ta. Äänestysikäraja on 12 vuotta. Stadiluotsitoiminnan ja osallisuusra-
haston kautta saattaisi myös löytyä ketteriä ja nopeita keinoja Puistolan 
ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten 
kanssa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
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§ 302
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i 
metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
störningarna i metrotrafiken ska utredas och arbetsförhållandena för 
metroförarna förbättras.

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 getts och konstaterar att 
det under våren förekom mer problem än vanligt när det gäller metro-
trafikens tillförlitlighet. Tillförlitlighetsproblemen berodde på fel i infra-
strukturen och tågmaterielen och på förarbrist. Trafikvolymerna har 
ökat avsevärt i och med västmetron och tätare turintervaller. På en lång 
metrolinje inträffar det fler störningar och det är en större utmaning att 
återhämta sig från dessa. Det har vidtagits åtgärder för förebyggande 
av störningar. 

Förarnas arbetsförhållanden, bl.a. möjligheten till toalettbesök och er-
gonomin, har ägnats uppmärksamhet. Antalet pauser som överstiger 
dem som är bestämda i förarnas kollektivavtal har dock minskats och 
köruppdragens andel av arbetstiden ökats. Att minska antalet pauser 
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utöver dem som är bestämda i kollektivavtalen är nödvändigt för att 
kostnadseffektiviteten ska förbättras. 

Nya metroförare utbildas fortgående. Ett system med reservförare är 
alltjämt i bruk.

I och med västmetron har metroförarnas arbete förändrats. HST utred-
de våren 2018 i samråd med Arbetshälsoinstitutet och Företagshälsan 
Helsingfors hur belastande metroförarnas arbete är. Utifrån resultaten 
bedöms det om ändringar är nödvändiga och vid behov söks det olika 
sätt att stödja förararbetet.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsstyrelsen ska få en muntlig redogörelse 
om störningarna i metrotrafiken och åtgärderna i syfte att förbättra met-
roförarnas arbetsförhållanden. 

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

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 259

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 589
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HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Esitetään palautettavaksi. 

Lisäselvitykset ja-parannukset ovat tarpeen, koska henkilöstöltä saa-
dun tiedon mukaan työilmapiiri on edelleen huono. Aikapankkiin kerty-
neitä vapaasaldoja ei saa pitää. Helteellä ei ole ollut mahdollista tauot-
taa muuta kuin poikkeustapauksissa. Uusin 300-sarjan junan ohjaamo 
on äärimmäisen tukala, eikä asianmukaista viilennystä ole. Ohjaamoti-
lassa ei ole tarpeellista ilmankiertoa.  Jos kaikki junat yritetään ajaa 
HSL:n toivomuksen mukaisesti ruuhka-aikana Matinkylään, henkilöstö 
ei nykyisellään riitä. Varikkohenkilökuntaa on komennettu ajamaan kul-
jettajapulasta johtuen.  Itäkeskukseen itään vievää laiturin pysähtymis-
paikkaa ei ole pyynnöistä huolimatta saatu korjattua. Kuljettajista ja 
heidän myöhästymisistään pidetään valvomon toimesta "kirjaa" ja jos 
kuljettaja on usein myöhässä pääteasemilta lähtiessään, hän voi joutua 
puhutteluun.. Varakuljettajajärjestelmää ei olla lakkauttamassa, mutta 
työnantaja on vähentänyt varakuljettajien määrää merkittävästi.

Pidentyneet ajoajat ja lyhentyneet tauot heikentävät jo lähtökohtaisesti 
turvallista liikennöintiä. Kuljettajan työ vaatii tarkkaavaisuutta ja jatku-
vaa valmiutta nopeaan reagointiin. Työn koostuminen toistuvista työ-
tehtävistä, sen pakkotahtisuus ja sitovuus ovat peruste sille, että tauko-
ja pitää olla useammin tai niiden pitäisi olla pidempiä. Nyt minimitauot 
ovat 8-10 minuuttia ajopätkien välillä. Metroliikenteessä on ollut vakiin-
tuneena käytäntönä vähintään 10% elpymisaika kierrosajasta. Uusi 
johto purki elpymisajan ja käyttää siitä nyt nimitystä "työehtosopimusten 
määräyksien ylittävä tauko". Metrojunankuljettajia koulutetaan jatkuvas-
ti, mutta irtisanoutumiset ja pitkät sairaslomat aiheuttavat kroonista kul-
jettajapulaa. Kuljettajia itseään jännittää matkan sujuvuus ja turvallisu-
us, joten korjattavaa on. Edellä olevista seikoista johtuen matkustajien 
ja henkilökunnan turvallisuus saattaa vaarantua.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 508 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/27
10.10.2018

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

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus esittää, että metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista tuodaan suulli-
nen selvitys kaupunginhallitukseen."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tomi Sevanderin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 93

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon koskien Pia Kopran ym. aloitetta koskien metrolii-
kenteen häiriöitä ja metronkuljettajien työoloja:

Metroliikenteen luotettavuudessa on kevään aikana ollut eri syistä tava-
nomaista selvästi enemmän ongelmia. Luotettavuusongelmat ovat ai-
heutuneet niin infrastruktuurissa kuin metrojunakalustossa olleista vio-
ista kuin kuljettajapulasta.

Helmikuun loppuun kasautui valitettavasti poikkeuksellisen useita lii-
kennehäiriöitä metroliikenteessä. Liikennehäiriöt aiheutuivat useista eri 
syistä, joita olivat virtakiskon vaurio, häiriö palorullaovessa Ruoholah-
dessa, ratakiskon katkeaminen, vikatilanne paloliukuovessa Kampissa 
ja kurottajan tippuminen kiskoilta ulkopuolisella työmaalla Mellunmäes-
sä. HKL on selvittänyt kunkin häiriön taustalla olevat syyt. Virtakiskon 
vaurion ja ratakiskon katkeamisen taustalla oli kova pakkanen, muiden 
häiriöiden syyt olivat toisistaan riippumattomia. Toimenpiteet vastaavi-
en häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi on käynnistetty ja ne ovat osin val-
miit.

Metroliikenteen häiriöiden määrään vaikuttaa myös se, että liikenteen 
volyymit ovat kasvaneet merkittävästi länsimetron ja vuorovälin tihenty-
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misen vuoksi. Ennen elokuuta 2016 metroliikenteessä oli talviarkena 
ruuhka-aikaan liikenteessä 4 minuutin vuorovälillä 15 metrojunaa yhtä-
aikaisesti, kun nykyisin vastaava määrä on 2,5 minuutin vuorovälillä 36 
metrojunaa. Niin sanottu pelivara junien välillä häiriötilanteessa on pie-
nentynyt olennaisesti ja lisäksi pitkällä metrolinjalla häiriöitä sattuu 
enemmän ja niistä toipuminen on haasteellisempaa. Länsimetron en-
simmäinen vaihe (Ruoholahti-Matinkylä) kasvatti rataverkon pituuden 
21 kilometristä 35 kilometriin. 

Länsimetron myötä metrojunankuljettajan työ on myös muuttunut. HKL 
selvittää keväällä 2018 yhdessä Työterveyslaitoksen ja Työterveys 
Helsingin kanssa metrojunankuljettajan työn kuormittavuutta. Tulosten 
perusteella arvioidaan muutostarpeita ja tarvittaessa etsitään keinoja 
kuljettajatyön tukemiseksi. 

Joka tapauksessa on selvää, että uuden, alun perin automatisoiduksi 
tarkoitetun M300-metrojunan ohjaamon ergonomiaa on tarpeen paran-
taa. Ohjaamon laajamittainen uudistaminen ja mm. kuljettajan istuimen 
ergonomian parantaminen ovat valmisteilla.

Kuljettajien mahdollisuus käydä tarvittaessa wc:ssä on peruslähtökoh-
ta. Kuljettajille on ajovuoroihin suunniteltu wc-tauot Itäkeskukseen 2,5 
tunnin välein tai useammin. Lisäksi Matinkylässä on wc noin 40 metrin 
päässä ohjaamosta junan ollessa lähtölaiturissa. Tapiolassa wc on vas-
taavalla etäisyydellä junan ollessa tulolaiturissa. 

HKL:n kuljettajien paikallisen sopimuksen mukaan työpäivässä on pal-
katon ruokatauko sekä palkallinen 10 minuutin kahvitauko. Käytän-
nössä HKL tarjoaa metronkuljettajille taukoja huomattavasti enemmän, 
vaikka taukojen määrää onkin vähennetty aikaisemmasta. HKL:n liiken-
nöintisopimus HSL:n kanssa päättyy vuoden 2024 lopussa ja saadak-
seen jatkaa liikennöitsijänä on HKL:n kustannustehokkuuden oltava eu-
rooppalaisiin markkinahintoihin nähden kilpailukykyinen. Kuljettajatyön 
tehokkuudessa eri operaattoreiden välisiä eroja selittää isoimpana te-
kijänä kuinka suuren osa työajasta kuljettajat ovat ajotehtävissä. Tähän 
vaikuttavat mm. palkallisten taukojen määrä ja pituus. HKL:n tilanne ei 
voi merkittävästi poiketa eurooppalaisista metroliikennemarkkinoista. 
Koska HKL haluaa jatkaa metron liikennöitsijänä myös tulevaisuudes-
sa, on työehtosopimusten ylittävien taukojen vähentäminen välttä-
mätöntä ja HKL on lisännyt ajotehtävien osuutta työajasta. 

HKL tekee myös runsaasti muita tehostamistoimenpiteitä parantaak-
seen kustannustehokkuuttaan ja ollakseen yhteiskunnalle paras vaihto-
ehto metron liikennöitsijäksi. HKL ei kuitenkaan ole poistamassa vara-
kuljettajajärjestelmää, vaan varakuljettajien määrää olla säätämässä 
tarvetta vastaavaksi.
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HKL myös kouluttaa jatkuvasti uusia metronkuljettajia, jotta kuljetta-
jamäärä saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan kuljettajatarpee-
seen eikä ajamattomia lähtöjä kuljettajapulan takia enää syntyisi. 

Metroliikenteen palvelukyky ja luotettavuus ovat HKL:lle ensiarvoisen 
tärkeitä asioita. HKL tekee laajalla rintamalla toimenpiteitä, jotta metro-
liikenteen korkea laatu ja kaupunkilaisten arjen toimivuus voidaan var-
mistaa. HKL ymmärtää myös täysin, että hyvä henkilöstötyytyväisyys 
on menestyksen ehdoton edellytys. HKL panostaa yhä enemmän ja jat-
kuvasti vuoropuheluun henkilöstönsä kanssa, jotta henkilöstön näke-
mykset ja huolet kuullaan mahdollisimman laajasti, epäkohdat korja-
taan ja muutosten perusteet ovat kaikkien tiedossa.

03.05.2018 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
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§ 303
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana 
till Drumsö idrottspark

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, 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 Mia Nygård väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Nygård och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska utreda möjligheterna att anlägga en konstisbana i Pyrintös 
rink på Drumsö.

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 5.6.2018 från kultur- och fritids-
sektorn och konstaterar följande:

För tillfället finns det 7 konstisbanor i Helsingfors: Berghäll, Gårdsbac-
ka, Kottby, Lassas, Åggelby, Bocksbacka och Järnvägstorget. I Degerö 
idrottspark anläggs i slutet av 2018 en ny konstisbana av rinkstorlek. 
Konstissituationen i innerstaden bli lättare hösten 2019, då en stor 
konstisbana av fotbollsplansstorlek (64 × 100 m) blir färdig i Bushol-
mens idrottspark.

Idrottsverket lät år 2017 göra en utredning om idrotts- och motionsan-
läggningarnas nåbarhet och optimala lägen för nya idrotts- och mo-
tionsanläggningar på lång sikt. Det framgick av utredningen att den pla-
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nerade konstisbanan i Busholmens idrottspark förbättrar nåbarheten 
speciellt med beaktande av den framtida befolkningsprognosen. Enligt 
utredningen är de mest optimala lägena för nya konstisbanor med tan-
ke på hela konstisbanenätet Hertonäs, Östersundom, Nordsjö och Ha-
ga/Brunakärr. Kultur- och fritidssektorn har beaktat utredningens resul-
tat och börjat främja en konstisbana till Degerö-Hertonäs och Nordsjö i 
samband med programmet för byggande av idrotts- och motionsan-
läggningar. Kultur- och fritidssektorn genomför en mer omfattande ut-
redning om hela sektorns servicenät.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är värt understöd att öka möjligheter-
na till idrott och motion. Prioritetsordningen för byggande av nya kons-
tisbanor ska följa kultur- och fritidssektorns bedömning av serviceutbu-
det på hela stadens nivå.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 260

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 590
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HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 120

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisu-
uksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asu-
kasluvun kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia teko-
jääratahankkeita voidaan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
ylläpitomäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuuriin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta

Liikuntapalvelut ei näe nykyisillä resursseillaan ehdotetun Lauttasaaren 
tekojään toteuttamista mahdollisena kuluvalla budjettikaudella. Jotta 
hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat 
suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
myös tarkemmin Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannuk-
set. Hanketta ei ole vielä suunniteltu lainkaan, joten sen toteutuminen 
ehdotetussa aikataulussa on epätodennäköistä.

Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousarvi-
ossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjel-
massa. 
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Aloitetta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alue-
ella ja sillä, että Lauttasaaren liikuntapuiston kaukaloon asennettava te-
kojää olisi edullinen hintaluokaltaan 40 000–60 000 euroa. Liikuntapal-
velujen selvitysten perusteella tekojään käyttökustannukset olisivat no-
in 65 000 euroa vuositasolla. Tekojääradan rakentamisen kustannuksia 
ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty, mutta vastaavan kokoisen teko-
jääkaukalon investointikustannuksiksi Laajasalossa - jossa kenttään on 
jo valmiiksi asennettu jäädytysputkisto - on arvioitu 300 000 euroa. Te-
kojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankinto-
jen lisäystä. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapu-
istoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojää-
rata.  

Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, kun Jätkäsaa-
reen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallokentän 
(64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on huo-
mioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttä verkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkarakentamisohjelman yhteydessä te-
kojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään ensimmäisen kappaleen keskivaiheille sanaan 
"budjettikaudella" päättyvän virkkeen jälkeen: "Jotta hanke olisi mah-
dollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrärahat suunnittelun aloit-
tamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös tarkemmin 
Lauttasaaren tekojääradan rakentamisen kustannukset."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään ensimmäiseksi kappaleeksi: Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisuuksien lisäämi-
stä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät 
tällä hetkellä riitä tarpeellisiin liikuntahankkeisiin, asukasluvun kasvuun 
ja kasvavaan palvelutarpeeseen. Jotta uusia tekojääratahankkeita voi-
daan toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että ylläpitomäärärahoja 
nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua 
kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoiseen arvioon palvelutar-
jonnasta. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

22.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 304
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande 
av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares 
barn

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, 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 Petrus Pennanen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att möjligheterna att öppna lokaler för kvällsklubbar för skiftarbe-
tande ensamförsörjares barn i lågstadieåldern ska utredas.

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 och kul-
tur- och fritidsnämndens utlåtanden och konstaterar följande:

Rektorn beslutar om användningen av skollokalerna till klockan 17. På 
eftermiddagar ordnas eftermiddagsverksamhet i skolor i enlighet med 
lagen om grundläggande utbildning och avgiftsfri klubb- och hobbyverk-
samhet för barn och unga.

Lekparkernas och daghemmens lokaler hyrs ut på kvällar och vecko-
slut till exempel för familjefester och ordnande av verksamhet och mö-
ten.
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Föreningar, organisationer, sammanslutningar, företag och privata per-
soner kan ansöka om användningsturer i skolor, läroinrättningar och ar-
betarinstitutens entréhallar, festsalar och klassrum på kvällar och vec-
koslut och under semestertider. Reserveringen av gymnastiklokalerna i 
fostrans- och utbildningssektorns skolor och läroinrättningar för kvälls- 
och fritidsaktiviteter överfördes till kultur- och fritidssektorn 1.7.2017. 
Turer i skolsalar kan sökas för kvällsklubbar med motionsverksamhet 
vardagar klockan 17–21 och på veckoslut och under semestertider 
klockan 9–21.

Motions- och idrottstjänsterna ordnar i samarbete med föreningar för-
månlig eller avgiftsfri Easy Sport-verksamhet för barn i lågstadieåldern. 
Verksamhet ordnas i ca 40 skolor främst på eftermiddagar. En del av 
grupperna fungerar också på kvällar.

Kultur- och fritidssektorn administrerar systemet Varaamo. Turerna i 
skolornas gymnastiksalar finns med i lokalreserveringssystemet Enko-
ra.

Läx-, hobby- och fritidsklubbar och öppen verksamhet för yngre tonå-
ringar ordnas inom ramen för ungdomsservicehelhetens ungdomsarbe-
te på lokal nivå och på ungdomsgårdar som bildar ett omfattande nät-
verk i olika delar av staden. Många ungdomsorganisationer tillhanda-
håller motsvarande verksamhet som staden främjar genom understöd.

Stadsstyrelsen godkände 20.8.2018 principerna för användning av sta-
dens lokaler för invånarbruk.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Aloite iltatoiminnasta 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 261

HEL 2018-001303 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 546

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 166

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät 
harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-ai-
koina. 

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai 
edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. 
Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa 
iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä 
toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin il-
ta- ja vapaa-ajankäytön osalta.
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Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset 
henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltaker-
hotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 
viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi. 

Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avoin-
ta varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukoko-
naisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja 
verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järje-
stävät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee 
avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siel-
lä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopal-
velukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelu-
kokonaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavu-
orot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-
ajankäyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien 
ilta- ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalen-
terissa.

Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasali-
en osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuor-
ten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäi-
sempiin ajankohtiin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret 
pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti kou-
lupäivän jälkeen ja alkuillasta. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päät-
tää koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mu-
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kaista iltapäivätoimintaa ja maksutonta kerho- ja harrastetoimintaa 
lapsille ja nuorille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei itse järjestä koululaisille läksy-, 
harrastus- ja ajanvietekerhoja iltaisin. Toiminnan järjestämisvastuu on 
seuroilla, järjestöillä, yhteisöillä, yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä. Las-
ten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan myönnetyistä avustuksista vastaa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin.

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja lu-
okkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen 
ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialalle.

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asu-
kaskäytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön 
helpottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksulli-
sen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaat-
teet sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman 
käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksi-
in.

Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjauk-
set tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työr-
yhmä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä 
on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva jär-
jestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, 
nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee li-
sätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä 
tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhem-
painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmäo-
petus.”

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 521 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/29
10.10.2018

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

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 305
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, 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 Heimo Laaksonen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 22 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska planera och anlägga en näridrottsplats till Park-
stads idrottspark med de budgetanslag som nu finns tillgängliga.

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 22.5.2018 från kultur- och fritids-
sektorn och konstaterar följande:

Parkstads idrottspark ligger i nordöstra stordistriktet. I Parkstads distrikt 
i stadsdelen Storskog finns det inga näridrottsplatser. Inom nordöstra 
stordistriktet finns för närvarande tre näridrottsplatser. De ligger i Jako-
backa, Ladugården och Bocksbacka.

Idrottstjänsterna är medvetna om att antalet näridrottsplatser i nordöst-
ra stordistriktet är relativt litet och har låtit planera en näridrottsplats till 
Stapelstadens idrottspark. Därutöver utvidgas Ladugårdens näridrotts-
plats.
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I Parkstads idrottspark finns en allaktivitetshall som på dagarna an-
vänds av grundskolan, två fotbollsplaner, en gräsplan (103 × 66 m) och 
en konstgräsplan (99 × 60 m) som underhålls av Puistolan Urheilijat, 
tre tennisplaner, en basketbollplan, tre prestationsplatser för friidrott, en 
volleybollplan och en löpbana på 550 m. Det årliga användarantalet i 
parken uppgår till 90 000 av vilka ca 25 000 är idrottshallens använda-
re. Att bygga en näridrottsplats skulle väsentligt öka motions- och id-
rottsmöjligheterna med låg tröskel i Parkstad, vilket skulle främja mo-
tions- och rörlighetsprogrammet i enlighet med stadsstrategin.

I Helsingfors finns 26 näridrottsplatser som har byggts och underhålls 
av idrottstjänsterna. Förutom byggandet av en ny näridrottsplats i Sta-
pelstaden och utvidgningen av Ladugårdens näridrottsplats utvidgas i 
år även Svedängens näridrottsplats.

Idrottstjänsterna preciserar under årets lopp den kommande planen för 
byggande av näridrottsplatser och utreder i detta sammanhang vilket år 
byggandet av en näridrottsplats i Parkstad kan förverkligas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 262

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 545

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 109

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttami-
seen Puistolan liikuntapuistoon. 

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 
valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 val-
mistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla 
määrärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 
lähiliikuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 
myöntämistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista. 

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän 
kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään 
lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Ta-
pulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alue-
ella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat 
Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä. 

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikunta-
paikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan 
ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. 
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Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaik-
kaa. 

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva mo-
nitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Pui-
stolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme ten-
niskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-
pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kä-
vijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. 
Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyk-
sen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti 
Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähili-
ikuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikunta-
paikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen 
lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa 
rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle 
Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 306
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en sim-
hall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, 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 Heimo Laaksonen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att möjligheterna att bygga en simhall i Pejlingsparken i Park-
stad ska undersökas med utgångspunkt i att på ett centralt och nytt sätt 
beakta också friluftsbadsverksamheten på sommaren.

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 kultur- och fritidsnämnden 
och stadsmiljönämnden och konstaterar följande:

Utöver de två friluftsbaden, Simstadion och Gumtäkts friluftsbad, finns 
en utomhusbassäng med sandbotten, en s.k. plott, i Britas, i vilken det 
byggts vattenbehandlingsapparater och en vattenrutschbana.

Idrottsverket har låtit utarbeta en översiktsplan för Britas idrottspark. 
Planen färdigställdes 1995, och i den ingår ett utkast till en utbyggnad 
av Britas nuvarande simhall. Det finns också planer på en bassäng av 
utomhusbadtyp söder om simhallen. I detaljplanen för mellersta delen 
av Centralparken, som trädde i kraft 29.1.2014, har reserveringar för 
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dessa upptagits i Britas idrottspark. I detaljplanen finns en reservering 
för en utomhusbassäng söder om den nuvarande simhallen och en re-
servering för genomförande av en utbyggnad av simhallen. Utbyggna-
den av simhallen får omfatta högst två våningar och 9 000 m² vy.

I ekonomiplanen för 2018–2027 anvisas inga investeringsanslag för 
byggande av en ny simhall med ett utomhusbad.

I samband med den aktuella granskningen av servicelokalerna i Stapel-
staden, Parkstad och Henriksdal är det möjligt att undersöka om det 
går att utveckla badmöjligheterna som en del av de mångsidiga ser-
vicelokaler som förnyas i framtiden. Förutsättningarna att bygga en 
simhall med ett friluftsbad i Pejlingsparken eller i närområdet bedöms i 
samband med utvecklingsarbetet i stationsområdet.

Det finns fortfarande en stor efterfrågan på simhalls- och friluftsbad-
stjänster. Kultur- och fritidssektorn gör upp en mer omfattande utred-
ning om servicenätet inom hela sektorn. Samtidigt utreds också beho-
ven i områdena att utveckla simhallarna och badplatserna i Helsingfors, 
och möjligheterna att bygga ett nytt friluftsbad eller en motsvarande 
lösning i anslutning till en av de befintliga simhallarna eller i ett annat 
område granskas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 264

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 548

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 313

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Hankenumero 5264_164

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadionin ja Kumpulan maauimala. Uimastadion peruskor-
jaus valmistui v. 1995 ja Kumpulan maauimala v. 2005. Vuonna 2017 
valmistui Uimastadionin lasten altaan sekä hyppyaltaan ja -tornin pe-
ruskorjaus. Espoon Leppävaaraan valmistui v. 2016 maauimala, joka 
on läntisestä Helsingistä hyvin saavutettavissa.

Helsingin merkittävin maauimala on Uimastadion, jonka kävijämäärät 
ovat noin kaksinkertaiset Kumpulan maauimalaan nähden. Maauimaloi-
den lisäksi Pirkkolassa on ulkona hiekkapohjainen uima-allas - ns. plot-
ti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. Vanhan 
pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uusi pukusuo-
jarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Vuonna 2013 val-
mistui plotin ympäristön ja leikkivälineiden uusiminen sekä kuntoiluväli-
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neiden lisääminen. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin 
syvyinen, se on etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus 24 rannalla, joista 13 on val-
vottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu yksi-
tyisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka lisää 
kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Keskuspuiston keskiosan vuonna 2014 voimaan tullut asemakaava nro 
12185 mahdollistaa kaksikerroksisen, 9 000 k-m²:n suuruisen uimahal-
lin laajennuksen sekä maauimalatyyppisen ulkona olevan uima-altaan 
nykyisen uimahallin yhteyteen Pirkkolan liikuntapuistoon.

Tapulikaupungin Maatullinpuistossa on leikkipuiston yhteydessä kaksi 
pientä ulkoallasta, jotka ovat alueen lasten ja nuorten suosioissa. Pui-
stolan ja Suutarilan nuorisolla on toiveita paremmista uintimahdollisu-
uksista.

Jakomäen hiekkakuoppalampien kehittämistä uimapaikaksi selvitetään 
yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Jakomäessä on hiekkakuop-
paan muodostunut sydämen muotoinen lampi nimeltään Sydänlampi, 
jonka hygieeninen laatu on erinomainen ja ekologinen tila hyvä. Lampi-
kokonaisuuteen kuuluu kolme hiekkakuoppalampea Vantaan puolella. 

Tapulikaupungissa Maatullinkujan pohjoispuoleinen uimahalliksi sovel-
tuva tontti muutettiin asuintontiksi vuonna 2013 voimaan tulleessa ase-
makaavassa. Suunnitteluperiaatteiden valmistelu, täydennysrakentami-
sen mahdollisuuksien selvittely ja alueen kehittäminen ovat nyt ajan-
kohtaisia Puistolan asemanseudulla.

Maauimalapohjaisen uimahallin vaatiman ajoneuvoliikenteen ja py-
säköinnin järjestäminen Suuntimopuistoon olisi haastavaa, vaikka alue 
rajautuu Puistolan juna-asemaan ja on hyvin saavutettavissa.

Maauimala ei sisälly kymmenvuotiskauden investointiohjelmaan. Toi-
minnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa mah-
dollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen.

Nyt käynnissä olevan Tapulikaupungin, Puistolan ja Heikinlaakson pal-
velutilatarkastelun yhteydessä on kuitenkin mahdollista tutkia uintimah-
dollisuuksien kehittämistä osana tulevaisuuden uudistuvia monikäyttöi-
siä palvelutiloja. Maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisen edel-
lytyksiä Suuntimopuistoon tai lähialueelle arvioidaan Puistolan aseman-
seudun alueellisen kehittämistyön yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 121

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2027 ei ole osoitettu investointi-
määrärahoja uuden uimahalli-maauimalan rakentamiseen. Toimialauu-
distuksen myötä liikuntapaikkarakentamisen investointimäärärahat siir-
tyvät kaupunkiympäristön toimialalle.

Uimahalli- ja maauimalapalveluiden kysyntä on edelleen suurta. Kulttu-
urin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan palvelu-
verkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan”. 
Tässä yhteydessä selvitetään myös  Helsingin uimahallien ja uimapaik-
kojen alueellisia kehitystarpeita sekä tarkastellaan mahdollisuuksia to-
teuttaa uusi maauimala tai muu vastaavanlainen ratkaisu jonkun nykyi-
sen uimahallin yhteyteen tai muulle alueelle. Toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista olisi toteuttaa mahdollinen uusi maaui-
mala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen. Östersundomin kaavoituk-
sen yhteydessä on ollut kaavailuissa uuden uimahalli-maauimalan to-
teuttaminen sinne.

Puistola sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Puistolan peruspiiriin kuuluvat 
Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Puistolaan 
on hyvä julkinen raideliikenneyhteys. Uimahalli-maauimalan sijoittami-
nen kaikkine sen vaatimine oheistiloineen esitettyyn Suuntimopuistoon 
voi olla vaikeaa ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaa-
van selvityksessä.

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maaui-
malaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on perus-
korjattu vuosina 1993–1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003–
2005. Talven 2015–2016 aikana peruskorjattiin Uimastadionin lasten 
allas, ja talven 2016–2017 aikana peruskorjattiin hyppyallas ja –torni 
sekä viimeisimpänä ison altaan laatoitus. Pääkaupunkiseudun kolmas 
maauimala valmistui kesällä 2016 Espoon Leppävaaraan, mikä on hy-
vin saavutettavissa myös Länsi- ja Luoteis-Helsingistä.
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Uimastadion oli vuonna 2017 avoinna 7.5.–17.9. ja Kumpulan maaui-
mala 28.5.–27.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime 
vuosina olleet:

Vuosi Uimastadion/kävijämäärä Kumpula/ kävijämäärä
2014 295 334 127 818
2015       278 523 113 216
2016 256 139 104 333
2017 225 433 102 182

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen ui-
ma-allas, ns. plotti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliu-
kumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 
2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Li-
säksi vuosina 2012–2013 plotin koko ympäristö ja leikkivälineet uusittiin 
ja kunnostettiin sekä lisättiin kuntoiluvälineet. Vaikka plotti on enim-
millään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuor-
ten suosima kesäkeidas. Vuonna 2017 plotilla oli 33 582 kävijää.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 24 rannalla, joista 13 
on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu 
yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka li-
sää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston 
yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen ui-
mahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös 
maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Keskuspuiston 
keskiosan 29.1.2014 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa näitä 
koskevat varaukset on osoitettu Pirkkolan liikuntapuiston alueella. Ase-
makaavassa nykyisen uimahallin eteläpuolella on varaus ulkouima-al-
taalle sekä varaus uimahallin laajennuksen toteuttamista varten. Uima-
hallin laajennus saa olla kaksikerroksinen ja 9 000 km² suuruinen.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Tarja Loikkanen-Jormakka: Lausunnon kolmannen kappaleen loppuun 
lisätään:
"ja otetaan huomioon Kulttuurin ja vapaa-ajan yleiskaavan selvitykses-
sä."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 307
Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av 
principen om närskola vid daghemsbeslut

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, 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 Pilvi Torsti väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pilvi Torsti och 42 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden utreder möjligheten att erbjuda dagvårdsplatser enligt principen 
om närskola från och med år 2019.

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 29.5.2018 och konstaterar följande:

Principer för ordnande av service

Utgångspunkten i Helsingfors är att barnet får en plats inom små-
barnspedagogiken så nära hemmet som möjligt. Målet är att resan med 
kollektiva färdmedel från hemmet till platsen för småbarnspedagogiken 
räcker högst 30 minuter. En plats för förskoleundervisning anvisas i 
första hand i det daghem som erbjuder förskoleundervisning i elevupp-
tagningsområdet för barnets eget bostadsområde. I den grundläggande 
utbildningen har elever primärt rätt att gå i den skola inom vars elev-
upptagningsområde de bor. Elevens skolresa ska vara så trygg och 
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kort som möjligt. Staden ska anvisa de läropliktiga en närskola eller en 
annan lämplig plats där utbildningen sker. 

I många delar av staden avviker småbarnspedagogikens serviceområ-
den och den grundläggande utbildningens elevupptagningsområden, 
som utgör grunden för planeringen av tjänsten, från varandra och är till 
sin geografiska omfattning av mycket varierande storlek. Småbarnspe-
dagogikens serviceområden följer gränserna för stadens statistiska om-
råden (distriktsindelning). Gränserna för den grundläggande utbildning-
ens elevupptagningsområden grundar sig på servicenätets planerings-
arbete, antalet elever och lokalplatser för skolor. Småbarnspedagogi-
kens områden byggs upp enligt den grundläggande utbildningens elev-
upptagningsområden. Gränserna för småbarnspedagogikens områden 
avviker i vissa fall från gränserna för den grundläggande utbildningens 
elevupptagningsområden.

År 2017 bytte cirka 30 procent av barnen inom den finska småbarnspe-
dagogiken daghem då de flyttade från småbarnspedagogiken till för-
skoleundervisningen. Vid övergången från den finska förskoleundervis-
ningen till den grundläggande utbildningen år 2017 fortsatte cirka 73 
procent av barnen inom förskoleundervisningen i en skola i samma 
elevupptagningsområde som daghemmet med förskoleundervisningen 
låg. Vid övergången från den svenska förskoleundervisningen till den 
grundläggande utbildningen år 2017 fortsatte nästan 100 procent av 
barnen i en skola i samma elevupptagningsområde. 

Enligt Helsingfors stadsstrategi är småbarnspedagogiken och den 
grundläggande utbildningen på finska och svenska attraktiv närservice. 
Ett förenhetligande av småbarnspedagogikens serviceområden och 
förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens elev-
upptagningsområden stärker närservicehelheten. Ett enhetligt service-
område ger barnet en möjlighet till en naturlig övergång och en obruten 
studieväg från småbarnspedagogiken via förskoleundervisningen till 
den grundläggande utbildningen. 

Närserviceprincipen tryggar för barnet en bekant fysisk och social miljö 
som stöder välbefinnandet och uppväxten. Smidiga övergångar och 
samverkan i övergångsskedet stöder förenhetligandet av verksam-
hetskulturerna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen.

Helsingfors stads strategi styr arbetet i den i motionen avsedda rikt-
ningen. Inom fostrans- och utbildningssektorn har strömlinjeformandet 
av barnets studieväg enligt principen om närdaghem redan inletts ge-
nom en gemensam diskussion för småbarnspedagogiken och den 
grundläggande utbildningen, en beskrivning av helheterna i områdena 
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och servicenätsarbete. Ett mål är att allt oftare ordna den finska försko-
leundervisningen i samma lokaler som skolorna, där också små-
barnspedagogiken för eftermiddagen ordnas.  

Utarbetandet av en utredning

Stadsstyrelsen anser att utarbetandet av den i motionen nämnda utred-
ningen är värt att understödja. Utredningsarbetet tillåter en omfattande 
helhetsgranskning av ordnandet av och ansökan till småbarnspedago-
gik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Torsti Pilvi Aloite Kvsto 14032018 13

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 266

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 550

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 112

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Pilvi Torstin ym. valtuustoaloitteesta koskien selvitystä lähik-
ouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä Helsingis-
sä:

Palvelun järjestämistä ohjaavat periaatteet

Lapsen päivähoitopaikan, esiopetuspaikan ja perusopetuksen koulupai-
kan osoittamiseen vaikuttaa vallitseva lainsäädäntö sekä Helsingissä 
päätetyt periaatteet. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 
perusopetuksen alueellinen hakeutumisprosessi ja valintakriteerit poik-
keavat toisistaan.

Helsingissä lähtökohtana on, että lapsi saa varhaiskasvatuspaikan 
mahdollisimman läheltä kotia. Tavoitteena on, että julkisella liikenteellä 
matka kotiovelta varhaiskasvatuspaikkaan on enintään 30 minuuttia. 
Esiopetuspaikka osoitetaan ensisijaisesti lapselle oman asuinalueen 
oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista. Perusope-
tuksessa oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka op-
pilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilaan koulumatkan tulee olla mahdol-
lisimman turvallinen ja lyhyt. Kaupunki osoittaa oppivelvolliselle lähik-
oulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. 

Monissa osissa kaupunkia palvelun suunnittelun pohjana olevat var-
haiskasvatusalueet ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet poikkeavat 
toisistaan ja ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan hyvin erikokoisia. 
Varhaiskasvatusalueet noudattelevat kaupungin tilastollisten alueiden 
rajoja (piirijako). Perusopetuksessa oppilaaksiottoalueiden rajat poh-
jautuvat palveluverkkosuunnittelutyöhön, oppilaiden ja koulujen tilapaik-
kojen määrään. Esiopetusalueet rakentuvat perusopetuksen oppilaak-
siottoalueiden pohjalta. Esiopetusalueiden rajat poikkeavat joillakin alu-
eilla oppilaaksiottoalueiden rajoista.
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Vuonna 2017 noin 30 prosenttia suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
lapsista vaihtoi päiväkotia siirtyessään varhaiskasvatuksesta esiope-
tukseen. Vuonna 2017 suomenkielisestä esiopetuksesta perusope-
tukseen siirryttäessä noin 73 prosenttia esiopetuksessa olleista jatkoi 
saman oppilaaksiottoalueen koulussa, jossa esiopetusta tarjonnut pä-
iväkoti sijaitsi. Vuonna 2017 ruotsinkielisestä esiopetuksesta perusope-
tukseen siirryttäessä lähes 100 prosenttia oppilaista jatkoi saman oppi-
laaksiottoalueen koulussa. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen var-
haiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Varhais-
kasvatusalueiden, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaaksiottoaluei-
den yhdenmukaistaminen vahvistaisi lähipalvelukokonaisuutta. Yhtenä-
inen palvelualue mahdollistaisi lapselle luontevan siirtymän ja eheän 
opinpolun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. 

Lähipalveluperiaate turvaa lapselle tutun fyysisen ja sosiaalisen ympä-
ristön, joka tukee hyvinvointia ja kasvua. Sujuvat siirtymät ja yhteistyö 
siirtymävaiheissa tukevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen 
toimintakulttuurien yhtenäistämistä.

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla lähipäiväkotiperiaatteen suuntainen 
lapsen opinpolun sujuvoittaminen on jo aloitettu yhteisellä varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen keskustelulla, alueiden kokonaisuuksien 
kuvaamisella sekä palveluverkkotyönä. Suomenkielistä esiopetusta py-
ritään järjestämään entistä enemmän koulujen kanssa samoissa tilois-
sa, jossa myös iltapäivän osalta varhaiskasvatus järjestetään.  

Selvityksen laatiminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa mainitun selvi-
tyksen tekemistä. Selvitys voidaan toteuttaa vuoden 2018 aikana, jonka 
jälkeen arvioidaan tarkemmin tarvittavia toimenpiteitä ja aikataulua.

Selvitystyö edellyttää laajaa kokonaistarkastelua varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen sekä perusopetuksen järjestämisestä ja hakeutumisesta.

Selvityksessä tulee kuvata varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peru-
sopetuksen palvelunkäytön ja siirtymävaiheiden nykytilanne, palvelua-
lueisiin (oppilaaksiottoalueet), palvelutarpeeseen ja palveluverkkoon li-
ittyvät tekijät ja niiden kehitysnäkymät. Lisäksi on arvioitava yhtenäi-
seen lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin siirtymisestä aiheutuvat tilatarve-
muutokset, vaikutukset tilasuunnitteluun, kustannusvaikutukset sekä 
lapsivaikutusten arviointi.
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Selvityksessä tulee määritellä lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin uudistu-
neet periaatteet, kuvata lähipäiväkoti-peruskoulu-alueet sekä arvioida, 
millä aikataululla uuteen malliin voidaan siirtyä. Selvitystyössä tulee ot-
taa huomioon digitalisaation mahdollisuudet palveluiden suunnittelus-
sa, palveluihin hakeutumisessa ja palveluiden käytössä.

Esittelijä
toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi
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§ 308
Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning 
av skidsäsongen i Svedängen

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Tapio Klemetti väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tapio Klemetti och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska reda ut på vilket sätt man kan förlänga skidsäsongen i 
Svedängen. I motionen konstateras bl.a. att möjligheterna att åka ski-
dor försämrats i huvudstadsregionen då klimatet blivit varmare. För att 
så många som möjligt ska kunna åka skidor, så hoppas man i motio-
nen att möjligheten att skida i Svedängen ska garanteras och vidareut-
vecklas. I motionen nämns att skidspåren i Oitans i Esbo och i Håkans-
böle i Vanda under förra vintern kunde öppnas tidigare än spåren i 
Svedängen.

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 och 
konstaterar att man håller på att förbättra situationen för konstgjord snö 
i Svedängen. För 2018 har det reserverats 200 000 euro för att utveck-
la snöomständigheterna i Svedängen. Det är meningen att anslaget 
ska användas till att planera och bygga vattenlednings- och elnätverk 
längs med spåret. Med hjälp av dessa kan man snabbt åstadkomma 
snö så att man även kan dra nytta av kortare kalla perioder. Vid fram-
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ställningen av konstgjord snö i Svedängen används vattenledningsvat-
ten som avkyls i ett kyltorn. I Oitans i Esbo och i Håkansböle i Vanda 
kan man använda underkylt naturligt vatten. Detta är ett effektivare sätt 
att framställa konstgjord snö. Från Svedängen är det mer än en kilome-
ter till närmaste naturliga vattendrag och två kilometer till Vanda å.

I nämndens utlåtande konstateras slutligen att Svedängens skidområ-
de kan besökas av tusentals skidåkare när det är bra vinterväder. 
Svedängens popularitet baserar sig på att skidåkning som hobby blivit 
mer populärt, att det finns lämpliga spår för alla och Helsingfors befolk-
ningsunderlag. Kultur- och fritidssektorn strävar efter att utveckla områ-
dets omständigheter för skidåkning inom ramen för de befintliga resur-
serna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tapio Klemetin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 267

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 551

HEL 2018-001999 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tapio Klemetin aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 94

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Paloheinän ulkoilualueen latuverkoston ylläpidosta vastaa kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus. Liikuntapalvelut on 
huolehtinut, että kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimiin vuoden 
2018 investointimäärärahoihin, kohtaan 8 04 01 02 liikuntapaikat ja ul-
koilualueet on varattu 200 000 euroa Paloheinän lumetusolosuhteiden 
kehittämiseen. 

Määrärahalla on tarkoitus suunnitteluttaa ja rakennuttaa vesiputkisto ja 
sähköverkko reitin varteen, jolloin tykkilumi saadaan ns. ammuttua suo-
raan latureitille. Näin lyhyitäkin pakkasjaksoja pystytään hyö-
dyntämään, eikä maapinnan jäätymistä jouduta odottamaan. Tällä het-
kellä lumi tykitetään Paloheinän alueella yhteen paikkaan, josta se levi-
tetään raskaalla kalustolla latureiteille. Tällöin joudutaan odottamaan, 
että reittipohjat ovat jäätyneet kestääkseen raskaan kaluston painon 
lunta levitettäessä latureiteille. 

Uuden järjestelmän myötä lumitykki tuodaan ladulle ja kytketään ve-
sijohto- ja sähköverkkoon. Lumi tykitetään suoraan latureitille, jonka jäl-
keen latukone tasaa ladulle tykitetyn lumen. Tämän kaltainen järjestel-
mä on käytössä esim. Vihti Ski Centerissä, Espoossa Oittaalla ja Van-
taan Hakunilassa. 

Liikuntapalvelut ei ole aiemmin katsonut tarpeelliseksi tehdä selvitystä 
mahdollisen putken rakentamisesta Paloheinän ulkoilualueelle, sillä 
hyödyn on todettu olevan pieni. Hyöty on näkyvä siinä vaiheessa, kun 
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pakkanen pysyy lähellä nollaa, jolloin tykkilunta voidaan tehdä. Tämä 
ero oli kuluneena talvena hyvin havaittavissa, kun Oittalla ja Hakunilas-
sa pystyttiin tykittämään lunta ja ladut saatiin auki huomattavasti aikai-
semmin kuin Paloheinässä. 

Lumetettavien latujen suunnittelussa on otettava huomioon sen sijainti 
huomioiden kaikentasoiset hiihtäjät sekä myös muut liikkujat Palohei-
nän ulkoilualueella. Lumetettavat ladut tullaan todennäköisesti toteutta-
maan Paloheinän hiihtostadionin viereen, n. 1,0 km tasaisille reiteille 
sekä n. 1,8 km haastavammalle metsäreitille. Eri vaativuusasteisilla 
reiteillä pystytään huomioimaan kaikenkuntoiset- ja tasoiset hiihtäjät. 
Tämä sijainti mahdollistaa myös hyvin stadionalueen hyödyntämisen 
tykkilumialueena.

Helsingissä on laadittu hiihto-olosuhteiden luomiseksi suunnitelma mi-
ten vuosittain latujen kunnossapito organisoidaan. Kivikon hiihtohalli 
avataan vuosittain syys-lokakuun vaihteessa ja halli pidetään auki niin 
kauan talvea vasten, kun asiakkaita riittää. Paloheinässä tykkilumilatua 
päästään tekemään säiden salliessa, yleensä joulukuun aikana. Mikäli 
luonnonlunta ei ole satanut riittävästi tammikuun aikana luonnonlumila-
tujen kunnostamiseksi, on pyritty sään salliessa Paloheinän lisäksi te-
kemään Vuosaaren Mustavuoreen tykkilumilatu. 

Paloheinän tykkilumen valmistamisessa käytetään vesijohtovettä, joka 
jäähdytetään jäädytystornissa, jolloin emme pääse samalle kylmyysta-
solle kuin Espoon Oittaalla ja Vantaan Hakunilassa, joissa käytetään 
alijäähtynyttä luonnonvettä. Oittaalla vesi otetaan järvestä ja Hakunilas-
sa purosta. Näin ollen heillä tykkilumen valmistaminen on tehokkaam-
paa. 

Paloheinää lähinnä mahdollisesti käytettävissä oleva luonnonvesi 
löytyy Kuninkaantammessa sijaitsevasta Palettilammesta, lammen ve-
den riittävyydestä ei ole tehty selvitystä. Linnun tietä matkaa Palohei-
nän majalta lammelle kertyy yli kilometri. Vantaanjokeen matkaa kertyy 
linnuntietä lähes kaksi kilometriä. 

Paloheinän hiihtoaluetta pidetään hiihtäjien keskuudessa jopa Suomen 
vilkkaimpana maastohiihtokeskuksena. Hyvällä talvisäällä alueella vie-
railee päivittäin tuhansia hiihtäjiä. Harrastehiihdon suosion kasvu, kai-
kille sopivat hiihtoladut sekä Helsingin alueen väestöpohja luovat poh-
jan Paloheinän alueen suosiolle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii 
kehittämään alueen hiihto-olosuhteita ja käytettävissä olevien resurssi-
en ja määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi
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§ 309
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- 
och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvä-
gen

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Sami Muttilainen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska vidta åtgärder i syfte att få graffiti- och muralkonst 
på den ca 5 meter höga och 1,5 km långa bullerskärmen mellan Igel-
kottsvägen och Hertonäs. Det konstateras i motionen att bullerskärmen 
är ett stadsbildsmässigt intressant objekt och att förslaget stämmer 
överens med stadens vision att främja stadskulturen också genom ga-
tu- och miljökonst.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt utlåtande om motionen att 
bullerskärmen i fråga lämpar sig bra för lovlig graffitikonst. Objekt av 
den här storleken förutsätter dock att staden klargör sina egna verk-
samhetsmodeller. Byggprojektens planerings- och avslutningsfas skulle 
vara den lämpligaste tidpunkten för att inleda förhandlingarna om 
konstprojekt av denna storleksklass. Ett konstprojekt kan eventuellt in-
kluderas i det ursprungliga byggprojektet och i byggkostnaderna. Kul-
tur- och fritidssektorns resurser gör det inte möjligt att genomföra pro-
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jekt av denna storlek. En eventuell projekterare är Helsingfors Festspel. 
En annan alternativ modell är ett initiativ från gemenskapskonstaktörer 
som skulle kunna få finansiering genom medborgarbudgetering. Det är 
i alla fall fråga om ett så omfattande projekt att det kräver en längre tid-
tabell för planering och förverkligande.

Det konstateras i utlåtandet 14.8.2018 från stadsmiljösektorn att buller-
planket byggs i enlighet med beslutet 16.10.2008 från nämnden för all-
männa arbeten. På metrobanans sida är bullerplanket absorberande, 
vilket gör att metrobullret reflekteras mindre från bullerskyddet. Graffiti- 
eller muralkonsten kräver vanligen en jämn och hård yta, som för sin 
del reflekterar ljud. Framför bullerplanken placeras nät med växtlighet 
som mjukar upp bullerplankets utseende. Tekniskt sett finns det inget 
hinder mot att på efterhand montera miljökonst på bullerplanket, bara 
den inte formar en sammanhängande ljudreflekterande yta. Det ska 
dessutom vara möjligt att underhålla konstverket till skäliga kostnader. 
Vid eventuell miljökonst ska i synnerhet trafiksäkerhetssynpunkterna 
beaktas eftersom arbetet sker i ett gatuområde i den livligt trafikerade 
Österledens omedelbara närhet.

Stadsstyrelsen konstaterar att det skulle vara ett exceptionellt omfat-
tande projekt att placera graffiti- eller muralkonst på bullerskärmen mel-
lan Igelkottsvägen och Hertonäs och att kultur- och fritidssektorn inte 
har resurser att genomföra projektet. Bullerskärmens struktur lämpar 
sig inte heller för traditionell graffiti- eller muralkonst. Att få miljökonst 
på bullerskärmen skulle alltså kräva externa projekterare och eventuellt 
också nya slags tekniska lösningar. Stadsstyrelsen anser att utredning-
en i saken är tillräcklig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 268



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 546 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/34
10.10.2018

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

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 552

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 14.8.2018

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 18 muuta valtuutettua ovat 28.2.2018  
tehneet valtuustoaloitteen taiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien  
väliseen meluvalliin. Aloitteessa todetaan, että meluvalli on n. viiden 
metrin korkuinen, n. 1,5 km pitkä, pääväriltään vihreä, eikä se häikäise 
estetiikallaan jääden hyvin kolkoksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että 
kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen 
meluvalliin. Meluvalli on kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde ja lin-
jassa kaupungin tämän hetkisen visioiden kanssa, joissa edistetään 
kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.

Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita YT-
LK 16.10.2008 § 602 päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta melu-
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aita on absorboiva, mikä vähentää metromelun heijastumista melueste-
estä. Graffiti- tai muraalitaide vaatii yleensä nimenomaan tasaisen ja 
kovan alustan, esimerkiksi betonimuurin, joka puolestaan heijastaisi 
ääntä. Meluseinien eteen tehdään arkkitehtisuunnitelman mukaisesti 
kasvillisuusverkkoja jotka pehmentävät meluseinän muuten sangen 
massiivista olemusta. Teknisessä mielessä mikään ei estä asentamas-
ta meluseinään jälkikäteen ympäristötaidetta kunhan se on sellaista jo-
ka pystytään ripustamaan seinän pintaan, ei muodosta yhtenäistä ään-
tä heijastavaa pintaa ja joka on myös kohtuullisin kustannuksin ylläpi-
dettävissä kyseisessä ympäristössä.

Jos meluaitaan tehdään ympäristötaidetta, tulee huomioida erityisesti li-
ikenneturvallisuusnäkökohdat, sillä työskentely tapahtuu katualueella 
vilkkaan Itäväylän välittömässä läheisyydessä.

Kaupunkiympäristön toimiala 8.8.2018

Lisätiedot
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 88

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kyseinen melumuuri voisi 
olla soveltuva kohde luvalliselle graffititaiteelle. Kaupungin tulee kuiten-
kin ensin selkeyttää omia toimintamallejaan ja sopia, miten näin suuria 
julkisen tilan taidehankkeita voitaisiin toteuttaa. Luontevin aika käynni-
stää keskustelut näin mittavien hankkeiden taidesisällöistä ja kustan-
nuksista olisi rakentamishankkeiden suunnittelun ja niistä päättämisen 
yhteydessä. Taidehankkeen olisi tällöin voinut sisällyttää alkuperäiseen 
rakentamisohjelmaan ja rakentamisen kustannuksiin. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan omana toimintana näin mittavan julkisen katutaide-
hankkeen toteuttaminen ei ole nykyresurssein mahdollista.

Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 
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Kustannukset näin suureen teokseen olisivat mittavat. Neliötä kohden 
voidaan arvioida kuluvan noin 3 spraymaalipurkkia, jolloin maalin tar-
peen tässä esitetyssä meluaidassa voidaan karkeasti arvioida olevan 
noin 22 500 purkkia. Yleensä laskennallisesti arvioidaan yhden purkin 
arvoksi noin 4 euroa, jolloin yksin nämä kustannukset seinän osalta 
ovat noin 90 000 euroa.  Kustannuksista puuttuu vielä kokonaan muun 
muassa pohjatöiden ja liikenteenvalvonnan kustannukset. Joka tapa-
uksessa hankkeen kustannukset ilman taiteilijoiden omia kuluja ylittävät 
100 000 euroa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lisäksi kaupunkikonsernissa on mui-
takin tahoja, joiden tehtäviin voi kuulua tämän kaltaisten hankkeiden 
edistäminen. Toimija, jolla on erityinen mahdollisuus, ja nykyisen stra-
tegian mukaan myös velvollisuus, tuottaa kaupunkia kehittäviä ja elävö-
ittäviä tapahtumia on Helsingin Juhlaviikot.

Kaupunginosia elävöittävien hankkeiden tuotantotapana voi olla myös 
esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulevaa yhteisötaidetoimijo-
iden aloite ja sen toteuttaminen. Tällöinkin teoskokonaisuuden tekemi-
stä kannattaisi jaksottaa useammalle vuodelle, jolloin siitä tulisi muuttu-
va ja elävä osa kaupunkitilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan ensisijainen vaihtoehto 
laajan katutaidehankkeen toteuttamiseen ja tukemiseen on kytkeä han-
ke osaksi melumuurin rakentamisen prosessia ja budjettia. Mikäli taide-
hankkeen kytkeminen rakennushankkeeseen ei enää tällä aikataululla 
ole mahdollista, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimialajohtajan 
johdolla käynnistää keskustelun Helsinki-viikon säätiön kanssa siitä, 
voisivatko juhlaviikot ottaa asiassa taiteellisen ja tuotannollisen vastu-
un. Joka tapauksessa koko melumuurin maalaushanke on niin mittava 
operaatio, että sen toteuttaminen ei voi toteutua vielä tämä kesänä, 
vaan hanke vaatii pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Käsittely

24.04.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Kannattaja: Arja Karhuvaara
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
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§ 310
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare 
psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Reetta Vanhanen väckta 
motionen som slutbehandlad. 

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Reetta Vanhanen och 23 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det psykosociala stödet ska förstärkas i vården i slutskedet av 
livet som en integrerad del av den palliativa vården och terminalvården 
samt i hemsjukhuset.   

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 terminalvården är den del av den palliativa vården, 
dvs. vård som lindrar symtom. Med palliativ vård avses en aktiv inte-
grerad vård av en obotligt sjuk patient och dennes anhöriga. Syftet är 
att lindra smärta och annat lidande samt att erbjuda så god livskvalitet 
som möjligt åt patienten och de anhöriga. Terminalvård ges under en 
människas sista livsveckor eller dagar när funktionsförmågan vanligen 
märkbart försämrats. Palliativ vård, dvs. vård som lindrar symtomen, 
och terminalvård grundar sig på en i god tid utarbetad förebyggande 
vårdplan och ett beslut om terminalvård.
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Social- och hälsovårdsministeriet har gett rekommendationer (STM 
2017:44) för hur palliativ och terminalvård ska organiseras. Rekom-
mendationerna innehåller kompetens- och kvalitetskrav för de olika ni-
våerna i social- och hälsovårdens servicesystem. Alla vårdenheter och 
specialsjukvården måste erbjuda palliativ vård och terminalvård. 

Vården delas in enligt kravnivå. I Helsingfors erbjuder Terhohemmet 
och HUCS palliativa enhet terminalvård på krävande specialnivå. Palli-
ativa avdelningen och terminalvårdsavdelningen, palliativa polikliniken 
och hemsjukhuset vid Storkärrs sjukhus i Helsingfors ansvarar för ter-
minalvård på specialnivå. På denna nivå är terminalvården den primära 
funktionen och personalen har specialistutbildning. 

Service på basnivå tryggar terminalvården nära patientens hem. Till 
basnivån hör t.ex. hemvård, socialvårdens dygnetruntboenden (t.ex. ef-
fektiverat serviceboende) och sådana sjukhusavdelningar där man vår-
dar döende patienter men terminalvård inte är avdelningens huvudsak-
liga funktion.  

En patient inom specialsjukvården får palliativa riktlinjer för vården när 
man inte längre kan påverka sjukdomen. Patienten flyttas till en enhet 
inom Helsingfors stad om det inte planeras specialtekniker för symtom-
behandling eller situationen eller symtomen inte kräver vård i Terho-
hemmet. Om patienten har god funktionsförmåga skickas remiss till 
den palliativa polikliniken. Om patienten behöver sjukhusvård ges re-
miss antingen till hemsjukhuset eller till Storkärrs sjukhus. Patientens 
egen åsikt inverkar på hänvisningen till vårdplats. 

Terminalvård dygnet runt i boendeenheten inleds när patienten börjar 
må sämre. I boendeenheten har man avtalat om vård till livets slut, 
vårdplanen har gjorts med hänsyn till eventuella problem. Om man be-
höver hjälp vid behandlingen av symtom, t.ex. en smärtpump, skickas 
remiss till hemsjukhuset. Då blir vårdansvaret och basvården i boende-
enheten, men hemsjukhusets läkare ansvarar för medicineringen. 
Hemsjukhuset kan även annars konsulteras i frågor kring palliativ vård 
och terminalvård.  

I hemsjukhusets terminalvård avled 318 personer hemma varav 138 
(43 %) i vårdenheten 2017. På hemsjukhusets s.k. telefonlista fanns ca 
300 palliativa patienter och 50 patienter hade börjat på den palliativa 
polikliniken. 

I Helsingfors kan patienterna i den palliativa vården vid behov skaffa 
särskilt psykosocialt stöd från Terhohemmet. När antalet patienter inom 
den palliativa vården ökar, ökar även behovet av psykosocialt stöd. Be-
hovet av tillräckligt stöd är särskilt viktigt i terminalvård hemma, ef-
tersom detta kommer att öka i framtiden. Social- och hälsovårdssektorn 
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bedömer behovet av psykosocialt stöd och bereder sig på att öka detta 
på så sätt att stödet garanteras både för patienten och för de anhöriga 
som en del av vården den sista levnadstiden och i den palliativa vår-
den.

En god terminalvård och palliativ vård utgör en del av hälsovården som 
kräver yrkesskicklighet. Det är viktigt att patienten får den bästa möjliga 
livskvaliteten i slutskedet samt att patienten och de anhöriga får stöd i 
sorgprocessen. Social- och hälsovårdsnämnden poängterar i sitt utlå-
tande att det psykosociala stödet bör ökas, exempelvis familjernas be-
hov av krisarbete av en psykiatrisk sjukvårdare i terminalvården, den 
palliativa vården och särskilt i hemsjukhuset.     

Stadsstyrelsen konstaterar att det psykosociala stödet bör ökas (exem-
pelvis en psykiatrisk sjukvårdare för den palliativa polikliniken och hem-
sjukhuset), likaså krisarbetet för familjer i stadens terminalvård och pal-
liativa vård och särskilt i hemsjukhuset.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 31012018 3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 269

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 553 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/35
10.10.2018

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

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 591

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:

”Kaupunginhallitus toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psy-
kiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan 
käyttöön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kau-
pungin saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti koti-
sairaalassa.”

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 145

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ja 27 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien psykososi-
aalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen hoidossa:

”Saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. Palliatiivi-
sella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen 
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läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituksena on lie-
vittää kipua ja muuta kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elä-
mänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Saattohoito ajoittuu ihmisen 
viimeisille elinviikoille tai päiville, jolloin toimintakyky on yleensä merkit-
tävästi heikentynyt. Palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saatto-
hoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosu-
unnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suositukset palliatiivisen hoi-
don ja saattohoidon järjestämisestä, Palliatiivisen hoidon ja saattohoi-
don järjestäminen, Sosiaali- ja terveysministeriö (2017:44). Ne sisäl-
tävät osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän eri tasoille. Suosituksen mukaan oireita lievittävää hoitoa ja 
saattohoitoa on oltava saatavilla hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoa porrastetaan vaativuuden mukaan: Helsingissä vaativaa erity-
istason saattohoitoa antavat HYKS:n palliatiivinen yksikkö ja Terhokoti. 
Erityistason saattohoidosta vastaa Helsingin Suursuon sairaalan pallia-
tiivinen osasto ja saattohoito-osasto, palliatiivinen poliklinikka sekä sai-
raalatasoista hoitoa kotiin vievä kotisairaala. Erityistasolla saattohoito 
on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettu. 

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Pe-
rustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoito, sosiaalihuollon ympärivuo-
rokautiset asumisyksiköt esim. tehostettu palveluasuminen sekä sai-
raaloiden sellaiset osastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta 
saattohoito ei ole osaston päätoimi.  

Erikoissairaanhoidon potilaalle tehdään palliatiivinen hoitolinjaus siinä 
vaiheessa, kun sairauteen ei voida enää vaikuttaa. Potilas siirtyy 
Helsingin kaupungin yksikköön, jos suunnitteilla ei ole oirehoidon erity-
istekniikoita tai ei ole Terhokodin hoitoa vaativia oireita tai tilannetta. 
Jos potilaalla on hyvä toimintakyky, tehdään lähete palliatiiviselle poli-
klinikalle. Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, tehdään lähete joko koti-
sairaalaan tai Suursuon sairaalaan. Potilaan omalla mielipiteellä on 
vaikutusta, mihin hoitopaikkaan hänet ohjataan. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä saattohoito alkaa, kun poti-
laan vointi heikkenee. Asumisyksikössä on sovittu hoidosta elämän 
loppuun asti, hoitosuunnitelma on tehty ennakoiden mahdolliset ongel-
mat. Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, tehdään lä-
hete kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asu-
misyksikössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Koti-
sairaala on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saat-
tohoitoon liittyvissä asioissa. Asumisyksikössä on moniammatillinen 
henkilökunta. 
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Kotisairaalan saattohoidossa oli vuonna 2017 kotona kuolleita 318, jo-
ista hoivayksiköissä 138 (43 %). Kotisairaalan ns. soittolistalla oli noin 
300 palliatiivista potilasta ja palliatiivisella poliklinikalla oli aloittanut 
syyskuusta alkaen 50 potilasta. 

Helsingin palliatiivisen hoidon potilaita hoitaviin yksiköihin on tarvittaes-
sa mahdollisuus hankkia erityistä psykososiaalista tukea Terhokodista. 
Palliatiivisten potilaiden määrän kasvaessa myös psykososiaalisen tu-
en tarve kasvaa. Erityisesti kotona tapahtuvassa saattohoidossa tuen 
riittävyys on tärkeää, koska kotona tapahtuva saattohoito lisääntyy tule-
vaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimiala arvioi psykososiaalisen tuen 
tarvetta ja varautuu tarvittaessa lisäämään sitä niin, että riittävä tuki 
varmistetaan sekä potilaille että omaisille osana elämän loppuvaiheen 
hoitoa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esi-
merkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisai-
raalan käyttöön) ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään 
kaupungin saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti 
kotisairaalassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukas saattohoito ja palliatiivinen hoito ovat osa terveydenhoitoa ja 
vaativat ammattitaitoa. Potilaan paras mahdollinen elämänlaatu elämän 
loppuvaiheessa sekä potilaan ja omaisten suruprosessin tukeminen 
elämän loppuvaiheen hoidossa on tärkeää sekä potilaalle että omaisil-
le. Sovitut toimintakäytännöt hoidon eri vaiheissa ovat tärkeitä hoito-
henkilökunnalle ja lisäävät osaltaan myös henkilöstön työhyvinvointia.”

Käsittely

22.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psykia-
trinen sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttöön) 
ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin saatto-
hoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
Kristina Backlund, johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

kristina.backlund(a)hel.fi
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§ 311
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narko-
tikarum

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Kati Juva väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska utreda möjligheterna att erbjuda öppna och övervakade lo-
kaler för användning av narkotika. De som väckt motionen anser att 
man härigenom skulle öka stödet för de narkotikaberoende och samti-
digt minska de olägenheter som injektionerna till exempel i offentliga 
toalettutrymmen orsakar den övriga befolkningen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Social- och hälsovårdsnämnden, Helsingfors polisinrättning och Institu-
tet för hälsa och välfärd har gett utlåtande om motionen.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors upprätthåller verksamhet 
som minskar användningen av narkotika på fem hälso- och socialråd-
givningsställen för injektionsnarkomaner i olika delar av staden. Två av 
dessa fungerar i anslutning till dagverksamhetsenheter med låg tröskel. 
Dessutom byter rörliga arbetsgrupper och kamrataktörer smutsiga in-
jektionsredskap till rena och ger råd på gatan och i bostäder. Cirka 
1 000 helsingforsare är med i ett opioidsubstitutionsprogram som mins-
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kar riskanvändningen av narkotika och brottsligheten och främjar reha-
biliteringen. I Helsingfors finns dessutom en dagcentral för hivpositiva, i 
vilken de får de behövliga hälso- och socialtjänsterna och möjligheten 
att byta ut sina använda sprutor till rena.

Hälso- och socialrådgivningsverksamheten, dagcentralerna, substitu-
tionsprogrammet och de centraliserade tjänsterna för hivpositiva har på 
ett avgörande sätt inverkat på att hivepidemin avtagit, förebyggt sprid-
ningen av andra infektioner via blod samt minskat narkotikadödligheten 
och miljöolägenheter som orsakas av narkotika. Verksamhetsmodeller-
na som minskar olägenheterna har också gjort det möjligt att få kontakt 
med användarnas subkultur, byggt upp förtroende och gjort det därige-
nom möjligt för många att få fäste i vården.

Det finns cirka 100 övervakade narkotikarum i världen och de flesta lig-
ger i Europa. På basis av undersökningar om narkotikarum kan man 
konstatera att övervakade injektionsrum lockar den allra mest margina-
liserade gruppen av användare av injektionsnarkotika som har svaga 
kontakter till de övriga social- och hälsovårdstjänsterna. Övervakade in-
jektionsrum främjar eventuellt narkomanernas hälsa eftersom rena och 
övervakade lokaler minskar risken för infektioner, sjukdomar som smit-
tar via blod och överdosering, och dessutom kan de fungera som en 
kanal till andra social- och hälsovårdstjänster.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår i sitt utlåtande att möjligheter-
na för ett pilotprojekt för att inrätta ett övervakat injektionsrum för nar-
kotikaberoende utreds under innevarande år. Utredningen kan göras 
upp genom att social- och hälsovårdssektorn i samarbete med stadens 
övriga sektorer, polisen, Institutet för hälsa och välfärd, organisationer 
och erfarenhetsexperter sätter sig in i erfarenheterna från utlandet.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är motiverat att göra upp en utred-
ning om ett pilotförsök på bred basis i enlighet med nämndens förslag. 
Den noggranna planeringen som nämnden tar upp i sitt utlåtande ska 
förutom bedömningen av konsekvenserna för hälsan och välbefinnan-
det och för den allmänna ordningen även omfatta bedömningen av juri-
diska frågor. Stadsstyrelsen anser dessutom att det är motiverat för att 
tjänsteansvaret ska riktas rätt att stadsstyrelsen ska fatta ett särskilt be-
slut om igångsättningen av ett eventuellt pilotprojekt efter att utredning-
en blivit färdig.

Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att en annan motion med samma 
tema om identifiering av narkotika som en del av det förebyggande 
missbrukararbetet är under beredning och sänds för utlåtande till soci-
al- och hälsovårdsnämnden.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
2 Poliisin lausunto 25.4.2018
3 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto 23.5.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 270

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 554

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 560 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/36
10.10.2018

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.06.2018 § 168

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon valtuutettu Kati Juvan ym. 
valtuustoaloitteesta koskien huumeidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja:

"Huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja vähentävänä toimintana Helsing-
issä on eri puolilla kaupunkia viisi suonensisäisesti huumeita käyttäville 
tarkoitettua terveys- ja sosiaalineuvontapistettä, joista kaksi toimii ma-
talan kynnyksen päivätoimintayksiköiden yhteydessä. Lisäksi liikkuvat 
työryhmät ja vertaistoimijat vaihtavat puhtaita käyttövälineitä ja antavat 
neuvontaa kadulla ja asunnoissa. Noin 1 000 helsinkiläistä on opioidi-
korvaushoito-ohjelmassa, jolla on huumeiden riskikäyttöä ja rikollisuutta 
vähentävä sekä kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi Helsingissä 
on HIV-positiivisille huumeidenkäyttäjille tarkoitettu päiväkeskus, jossa 
he saavat tarvitsemansa terveys- ja sosiaalipalvelut sekä mahdollisuu-
den vaihtaa käytetyt välineet puhtaisiin.

Terveys- ja sosiaalineuvontatoiminta, päiväkeskukset, korvaushoito-oh-
jelma sekä HIV-positiivisten keskitetyt palvelut ovat ratkaisevalla tavalla 
vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle ko-
ituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös mah-
dollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet luot-
tamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymisen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, ko-
ska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
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den kanssa. Lausunnon liitteenä 2 on THL:n lausunto valvotuista pisto-
tiloista ja liitteenä 3 Helsingin poliisin lausunto huumausaineiden käyt-
täjien käyttötiloista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huolellisesti suunnitellut ja piikkihuumeiden käyttäjien aiheuttamien alu-
eellisten häiriöiden kannalta oikein kohdennetut valvotut pistotilat voivat 
olla hyödyllinen lisä nykyisiin terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin ja 
muihin huumehaittoja vähentäviin palveluihin Helsingissä. Pistotilat 
edustavat kansanterveydellistä näkökulmaa huumetyöhön, mutta niillä 
voi olla positiivisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen ja turvallisu-
uteen.”

Käsittely

19.06.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Ylihoitaja Leena Alho oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa 
tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Esitän asiaa palautettavaksi seuraavin peruste-
in:

Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin kaupungin on noudatettava 
tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikoslaki määrittelee huumausai-
neen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa voimassaolevan lain-
säädännön kanssa. On kestämätön ajatus, että julkinen toimija voisi ol-
la tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- ja/tai toimenhaltijoiden 
valvonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausunnossaan pitää aloitetta 
ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhte-
iskunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilantees-
sa, jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelli-
seen ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
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masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että viero-
ittautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hy-
väksymään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mi-
tataan siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa 
kun päihteidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas 
apu matalalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvio-
intia koskevan kappaleen loppuun: "Huumausaineiden käytön rang-
aistavuus asettaa kuitenkin haasteita kokeilun toteuttamiselle. Paras 
hyöty kokeilusta saataisiin todennäköisesti tilanteessa, jossa huumau-
saineiden käyttö olisi dekriminalisoitu."

Jäsen Leo Bergmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Pilotin mahdollisuutta selvitettäessä tulee arvioi-
da huolella esitetyn toiminnan oikeudelliset näkökohdat suomalaisessa 
toimintaympäristössä. Lisäksi selvityksessä on määriteltävä se mahdol-
linen lisäarvo, minkä esitetty toiminta toisi jo olemassa oleviin palvelui-
hin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustan-
nuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvityksen valmistuttua mahdolli-
nen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten ja muiden näkökohtien 
osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tapio Bergholm: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleen en-
nen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäisen loppuun: 
"...valvottua pistotilaa mahdollisesti esimerkiksi neulanvaihtopisteiden 
yhteydessä."
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Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia koskevan kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen: "Käyttöti-
laa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti kaupungin omana toimin-
tana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa toiminnan hyvinvointivaik-
utuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tarvitsemiensa sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden äärelle." 

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sami Heistaro): Pilotin mahdollisu-
utta selvitettäessä tulee arvioida huolella esitetyn toiminnan oikeudelli-
set näkökohdat suomalaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi selvityk-
sessä on määriteltävä se mahdollinen lisäarvo, minkä esitetty toiminta 
toisi jo olemassa oleviin palveluihin nähden, myös suhteessa esitetyn 
toiminnan edellyttämiin kustannuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvi-
tyksen valmistuttua mahdollinen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten 
ja muiden näkökohtien osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen 
päätettäväksi.

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, 
Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tapio Bergholm): Lisätään lausun-
non viimeiseen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
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viointia ensimmäisen loppuun: "...valvottua pistotilaa mahdollisesti esi-
merkiksi neulanvaihtopisteiden yhteydessä."

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Johan Lund, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Mari Rantanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas 
Tuure

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään terveys- 
ja hyvinvointivaikutusten arviointia koskevan kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen: "Käyttötilaa suunnitellaan toteutettavaksi ensisijaisesti 
kaupungin omana toimintana. Näin voidaan kerätä luotettavaa tietoa to-
iminnan hyvinvointivaikutuksista, sekä parhaiten ohjata käyttäjiä tarvit-
semiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle." 

Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Johan Lund, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta jätettiin seuraavat eriävät 
mielipiteet:

Jäsen Mari Rantanen: "Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin 
kaupungin on noudatettava tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikos-
laki määrittelee huumausaineen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa 
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voimassaolevan lainsäädännön kanssa. On kestämätön ajatus, että jul-
kinen toimija voisi olla tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- 
ja/tai toimenhaltijoiden valvonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausun-
nossaan pitää aloitetta ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön 
kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhte-
iskunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilantees-
sa, jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelli-
seen ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
masta toiminnasta ja julkisen sektorin tulee olla apuna silloin kun ihmi-
nen ei enää halua olla mukana laittomassa päihteiden maailmassa. 

Aloitteessa esitetty uusi toimintamalli tuottaisi lisää menoja sillä valvotut 
turvalliset huumeidenkäyttötilat vaatisivat terveydenhuoltohenkilökun-
taa sekä henkilökunnan turvallisuudesta vastaavaa henkilökuntaa. Olisi 
huomattavasti asiallisempaa ja todennäköisesti tehokkaampaa sijoittaa 
tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että viero-
ittautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hy-
väksymään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mi-
tataan siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa 
kun päihteidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas 
apu matalalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen."

Jäsenet Sami Heistaro, Seija Muurinen ja Matias Pajula: "Joidenkin 
muissa maissa tehtyjen selvitysten tai tutkimusten mukaan huumeri-
ippuvaisille osoitetut tilat huumeiden käyttöä varten ovat tuottaneet 
myönteisiä tuloksia. Vertailutiedon puute muista huumeriippuvaisille 
tarkoitetuista palveluista eri maissa vaikeuttaa kuitenkin tulosten hyö-
dyntämistä Helsingissä.

Kokoomuksen lautakuntaryhmä suhtautuu myönteisesti huumeriippu-
vaisten ihmisten neuvontaan, terveiden valintojen tukemiseen sekä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kyseisen huumeidenkäyttötilan 
perustaminen kuitenkin saattaa olla ristiriidassa nykylainsäädännön 
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kanssa. Kaupungin oikeuspalvelujen kannanottoa ei myöskään ollut 
käytettävissä aloitelausunnosta päätettäessä, joten emme voi tukea 
aloitetta nyt esitetyssä muodossa."

05.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 312
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av He-
ikki Hurstis mathjälp i fortsättningen

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Pia Kopra väckta motio-
nen som slutbehandlad. 

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Heikki Hurstis mathjälp ska tryggas med tilläggsfinansiering.     

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 i Helsingfors finns föreningar, stiftelser, försam-
lingar och andra som delar ut livsmedel gratis och ordnar gemensam-
ma måltider antingen gratis eller mycket förmånligt. Människor som an-
litar livsmedelsutdelningen lever i levnadsförhållanden av varierande 
svårighetsgrad. 

Social- och hälsovårdsnämnden delar årligen ut bidrag åt föreningar 
och stiftelser. En av bidragstagarna är Veikko ja Lahja Hurstin laupeu-
dentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry som ordnar utdelning av livsme-
del och kläder i Helsingfors. Storleken av det belopp som beviljas före-
ningen bestäms årligen på basis av uppgifter i ansökan. Målsättningen 
är att trygga föreningens fortsatta verksamhet. Föreningen har inte be-
gärt omprövning av bidragsbeslutet för år 2018. 
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Representanter från social- och hälsovårdssektorn har sedan decem-
ber 2017 varit aktivt i kontakt med representanter för Veikko ja Lahja 
Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nuoret ry för att säkerställa 
att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att verksamheten 
kan fortsätta. Föreningen deltar även i ett arbete där man tillsammans 
med flera aktörer söker nya alternativ för samarbete och organisering 
av mathjälp i Helsingfors. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopra Pia Aloite Kvsto 14022018 4

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 271

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 592

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 
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10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.05.2018 § 143

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Pia Kopran ym. Heikki 
Hurstin ruoka-avun jatkamisen turvaamista koskevasta valtuustoaloitte-
esta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat 
maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. El-
intarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vai-
keissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada 
apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimer-
kiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöil-
le ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä jär-
jestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nu-
oret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vu-
osittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena avus-
tamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdis-
tys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta 
avustuspäätöksestä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – 
pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toimin-
nan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin vii-
meksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten 
lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käyn-
nissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
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ruoka-avun jakamisen mahdollisia uusia yhteistyö- ja järjestämisvaihto-
ehtoja Helsingissä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian 
vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman el-
intarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilante-
essa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada."

Käsittely

22.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, et-
tä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron 
lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. 
Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki 
ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan 
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on 
suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa 
amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tie-
don mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana 
syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus 
olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätö-
stä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, 
on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 313
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfri-
hetsguide för social- och hälsovården

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Thomas Wallgren väckta 
motionen som slutbehandlad. 

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att valfriheten som avses i landskaps- och vårdreformen ska främ-
jas genom att till varje hem dela ut en guide som belyser tjänsteprodu-
centernas verksamhetsförutsättningar.      

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 om regeringens proposition till lag om kundens val-
frihet inom social- och hälsovården (RP 16/2018 rd), den så kallade 
valfrihetslagen, godkänns av riksdagen, överförs ansvaret för att ordna 
social- och hälsovårdstjänster från kommunerna till landskapen. Det är 
landskapets sak att välja tjänsteproducenterna för social- och hälso-
vårdstjänster samt att anvisa kunder i frågor kring att utnyttja valfrihe-
ten. 

Grundlagsutskottet har under riksdagsbehandlingen krävt ändringar i 
hur valfriheten genomförs, varför lagens slutgiltiga innehåll fortfarande 
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är oklart. Enligt den ursprungliga regeringspropositionen ska landska-
pet ta hand om valfriheten enligt följande:     

Kundrådgivning

Landskapet ska se till att kunderna får tjänster som omfattas av valfri-
heten samt handledning, stöd och rådgivning om hur valfriheten utnytt-
jas. Landskapet ska bland annat tillhandahålla en förteckning över pro-
ducenter av direktvalstjänster och producenter av kundsedelstjänster. 
Även en producent av direktvalstjänster ska ge kunderna handledning, 
råd och stöd. En kundplan baserad på en bedömning av servicebeho-
vet är ett centralt redskap för integrationen av servicen. Man bör sär-
skilt fästa avseende vid kunder som i stor utsträckning behöver sam-
ordnade tjänster eller som är i behov av särskilt stöd.

Tillsyn av tjänsteproducenterna

Alla tjänsteproducenter övervakas enligt följande:

- Tjänsteproducenten får inte vara försatt i konkurs eller med närings-
förbud eller ha skatteskulder i utmätning eller andra offentliga skulder.

- Tjänsteleverantörens lokaler och redskap ska vara tillräckliga och än-
damålsenliga samt lämpliga och säkra för verksamheten.

- Det ska finnas tillräckligt med personal i förhållande till kundernas och 
patienternas servicebehov. Personalen ska ha adekvat utbildning.

- Social- och hälsotjänsterna ska vara av god kvalitet, kundorienterade, 
säkra och ändamålsenliga. För verksamheten ska utses en ansvars-
person.

-Tjänsteproducenterna är skyldiga att övervaka kvaliteten och ända-
målsenligheten samt kund- och patientsäkerheten i sin verksamhet. För 
detta ändamål ska man utarbeta en plan för egenkontroll, vilken ska 
vara offentlig.

Tjänsteproducenterna ska vara registrerade som användare av de 
riksomfattande informationssystemtjänster som avses i lagen om 
elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. 
Dessutom tillämpas ett förfarande för godkännande på andra än de of-
fentliga social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter som 
fungerar som en del av landskapens affärsverk och på producenter av 
tjänster som tillhandahålls mot personlig budget.

Tjänsteproducenterna ska lämna uppgifter om sin beskattning, bl.a. 
koncernens översta moderbolags namn och beskattningsort. Tjänste-
producentens uppgifter offentliggörs. Målsättningen är att trygga den 
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samhälleliga godtagbarheten och öppenheten i valfrihetsmodellen där 
privatföretag utgör producenter av offentlig service. Kunderna kan an-
vända sig av uppgifterna som offentliggörs och uppgifterna kan lämnas 
till kunderna för att dessa ska kunna välja tjänsteproducent.

Tillsyn över tjänsteproducenterna och landskapets villkor

Landskapet övervakar de tjänsteproducenter som omfattas av valfrihe-
ten inom sitt område. Dessutom kan landskapet i ett förvaltningsbeslut 
ställa upp villkor för tjänsteproducenter. Syftet med dessa villkor är att 
främja en likvärdig tillgång till service inom befolkningsgrupper och regi-
onalt. Landskapet ska behandla alla godkända tjänsteproducenter jäm-
likt. Ett landskap kan t.ex. ställa villkor som gäller tjänstekvaliteten, re-
surser och tillgänglighet, servicekedjor, och servicens anpassning samt 
beredskapen inför störningar under normala omständigheter och un-
dantagsförhållanden. Landskapet godkänner privata producenter av di-
rektvalstjänster och dessas serviceenheter samt producenter av 
kundsedelstjänster på basis av anmälningar och ingår avtal med tjäns-
teproducenterna om att producera direktvalstjänster. 

Villkoren för producenternas styrning och tillsyn bereds i projektet Ny-
land2019. Landskapet definierar bl.a. hur och på vilket sätt kundstyr-
ningen, tjänsteproducenternas tillsyn och kundrådgivningen i samband 
med val av tjänsteproducent ordnas i praktiken.

Pilotförsök inom valfriheten

Helsingfors stad har anmält sig till social- och hälsovårdsministeriets pi-
lotprojekt för valfrihet och har fått ett projektbidrag på 50 miljoner euro. 
Om riksdagen godkänner valfrihetslagen kommer man i Nyland att på 
förhand kunna testa verksamhet enligt den nya lagen samt att skapa 
nya verksamhetssätt. Med hjälp av pilotförsöken får man erfarenheter 
och garanterar de lämpligaste styrningssätten med tanke på det framti-
da landskapet. I pilotförsöken testas olika modeller för tillsyn och styr-
ning av tjänsteproducenterna i praktiken samt lösningar för kundstyr-
ning och -rådgivning. Utgångsläget för pilotförsöket för valfrihet i Ny-
land är att hitta det bästa tillvägagångssättet för kunder. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018 6
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 273

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 593

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 154

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoalo-
itteeseen valinnanvapausopasta koskevasta valtuustoaloitteesta:

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa on menossa eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
8.3.2018 annettu lakiehdotus hyväksytään, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen palveluntuottajien valitseminen ja kuntalaisten ohjeista-
minen valinnanvapauden käyttöön liittyvissä asioissa on tämän jälkeen 
maakunnan tehtävä, eikä Helsingin kaupungilla ole enää roolia tässä 
tehtävässä. Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kau-
punki panostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa laatuun, eetti-
seen maineeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät pärjäämään kilpailus-
sa.

Asiakkaiden neuvonta

Valinnanvapauslakia koskevan ehdotuksen mukaan maakunnan on hu-
olehdittava siitä, että asiakkaat saavat valinnanvapauden piiriin kuulu-
via palveluja ja ohjausta sekä tukea ja neuvontaa valinnanvapauden 
käyttämiseksi. Maakunnan on muun muassa ylläpidettävä asiakkaita 
varten luetteloa suoran valinnan palveluntuottajista ja asiakassetelipal-
veluntuottajista. Myös suoran valinnan palvelujen tuottajan tulisi antaa 
asiakkaalle ohjausta, neuvontaa ja tukea. Keskeisenä työvälineenä pal-
velujen yhteensovittamisessa asiakastasolla olisi palvelutarpeeseen 
perustuva asiakassuunnitelma. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asi-
akkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluja 
tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien valvonta lainsäädännön näkökulmasta

Valvonnasta säädetään valinnanvapauslaissa. Lainsäädäntöön pe-
rustuvat kriteerit kaikille tuottajille ovat:

- Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä 
tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.

-Palvelun tuottajan toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asian-
mukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.

- Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen 
tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmu-
kainen koulutus.
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- Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, 
turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä 
vastuuhenkilö.

- Palvelun tuottajan on valvottava oman toimintansa laatua ja asianmu-
kaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tätä varten laaditaan 
julkisesti nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma.

Palveluntuottajien tulisi olla palvelujen tuottamisesta annetun lain mu-
kaisessa rekisterissä ja olla liittyneinä sosiaali- ja terveydenhuollon asi-
akastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettuihin 
valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Muihin kuin maakunnan lii-
kelaitoksen osana toimiviin julkisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja su-
unhoidon yksiköihin sekä henkilökohtaisen budjetin perusteella palvelu-
ja tuottaviin tuottajiin sovellettaisiin lisäksi hyväksymismenettelyä.

Hallituksen 8.3.2018 annetun lain esitysluonnoksen § 59 mukaan pal-
veluntuottajien on annettava verotuksestaan tieto muun muassa koko 
verotusryhmän ylimmän emoyrityksen nimi ja verotuspaikka. Vero-
tukseen liittyvien velvoitteiden hoitamisen tukemiseksi sekä julkisten 
varojen turvaamiseksi palveluntuottajan tiedot säädettäisiin julkaista-
vaksi. Säännöksellä tavoitellaan näin yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä 
ja avoimuuden laajaa turvaamista valinnanvapausmallissa, jossa yksi-
tyiset yritykset toimivat julkisten palvelujen tuottajina. Laissa määritellyt 
julkistettavat tiedot ovat näin ollen asiakkaiden hyödynnettävissä ja 
lainsäädännön näkökulmasta nämä tiedot voidaan antaa asiakkaille 
heidän tehdessä valintoja palveluntuottajista.

Palveluntuottajien valvonta ja maakunnan asettamat ehdot

Maakunta valvoo alueellaan toimivia valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluntuottajia. Laissa säädettyjen vaatimusten lisäksi maakunta voi 
asettaa hallintopäätöksellä palveluntuottajille ehtoja, joilla edistetään 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta eri väestöryhmien välillä ja alue-
ellisesti. Maakunnan tulee kuitenkin kohdella kaikkia hyväksyttyjä pal-
veluntuottajia tasapuolisesti. Maakunnan asettamat ehdot voivat ko-
skea esimerkiksi palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palvelu-
ketjuja ja palvelujen yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilan-
teisiin ja poikkeusoloihin varautumista. Maakunta hyväksyy yksityiset 
suoran valinnan palveluntuottajat ja sen palveluyksiköt ja asiakasseteli-
palveluntuottajat ilmoittautumismenettelyn kautta ja tekee sopimukset 
palveluntuottajien kanssa suoran valinnan palvelujen tuottamisesta. 

Tuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ehtoja valmistellaan par-
haillaan Uusimaa2019-hankkeessa. Maakunta määrittelee toimintansa 
osalta viime kädessä sen, miten ja millä tavoin asiakasohjaus, pal-
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veluntuottajien valvonta ja asiakkaiden neuvonta palveluntuottajien 
valinnassa käytännön tasolla järjestetään.

Valinnanvapauspilotit kokeilun alustana

Helsingin kaupunki on ilmoittautunut mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön valinnanvapauspilotin hankehakuun yhdessä muiden Uuden-
maan kuntien kanssa ja saanut pilotteihin 50 milj. euroa. Mikäli edus-
kunta hyväksyy valinnanvapauslain, Uudellamaalla päästään ennakolta 
kokeilemaan uuden valinnanvapauslain mukaista toimintaa sekä raken-
tamaan uudenlaisia toimintatapoja. Pilottien kautta saadaan koke-
muksia ja varmistetaan ohjauksen toimivimmat soveltamistavat tulevaa 
maakuntaa ajatellen. Piloteissa luodaan ja kokeillaan käytännön tasolla 
erilaisia palveluntuottajien valvonnan ja ohjauksen malleja sekä asiaka-
sohjauksen ja asiakkaiden neuvonnan ratkaisuja. Uudenmaan 
valinnanvapauspilottien lähtökohtana on parhaan asiakaspolun luomi-
nen, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaat saavat tarvitta-
van avun ja tuen tuottajista valintojensa pohjaksi. Piloteista saatavaa ti-
etoa tullaan hyödyntämään tulevan maakunnan toimintojen rakentami-
sessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän voi itse vaikuttaa omien pal-
velujensa suunnitteluun ja valintaan sekä saada tarvittavan avun ja tu-
en tuottajista valintojensa pohjaksi."

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon ensimmäisen kappaleen 
loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että 
Helsingin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa 
laatuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jotta ne pystyvät 
pärjäämään kilpailussa." 

Kannattaja: jäsen Esa Olavi Lehtopuro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava virke: "Lautakunta pitää 
kuitenkin tärkeänä, että Helsingin kaupunki panostaa omien sosiaali- ja 
terveyspalveluidensa laatuun, eettiseen maineeseen ja viestintään, jot-
ta ne pystyvät pärjäämään kilpailussa." 

Jaa-äänet: 4
Ahto Apajalahti, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Esa 
Olavi Lehtopuro, Sakari Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Matleena Mikkonen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 040 667 1939

matleena.mikkonen(a)hel.fi
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§ 314
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapi-
er inom primärvården och den psykiatriska öppenvården

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

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 Reetta Vanhanen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Reetta Vanhanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man ska reda ut på vilka sätt kortterapier inom primärvården 
och den psykiatriska öppenvården kan ökas.

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 kortvariga psykoterapier utnyttjas i enlighet med de 
nationella rekommendationerna om god medicinsk praxis i vården av 
lindriga eller medelsvåra affektiva störningar och ångeststörningar. De 
flesta av dessa patienter får vård inom primärvården i enlighet med vår-
dens nivåstrukturering.

På Helsingfors hälsostationer arbetar 37 sjukskötare som är specialise-
rade i psykiatrisk vård och missbrukarvård. Av dessa har 20 gått i en 
utbildning i kortvarig psykoterapi som staden ordnat och de övriga har 
deltagit i olika utbildningar i familjeterapi och kognitiv eller lösningsori-
enterad psykoterapi. De anställda får fortbildning och arbetshandled-
ning på kontinuerlig basis.
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Förutom sjukskötarna i psykiatrisk vård och missbrukarvård på hälso-
stationerna tillhandahåller hälsostationerna vård i gruppform (egna 
vårdgrupper för depressionspatienter, patienter med ångeststörningar 
och patienter med sömnsvårigheter). Tjänsten omfattar hela Helsing-
fors och det går att anmäla sig till grupperna på webbsidorna för egen-
vård. Därtill styrs patienter vid behov från hälsostationer direkt till 
gruppterapicentralen för psykiatrisk vård och missbrukarvård och till 
vårdgrupper för fysioterapi- och motionstjänster.

Antalet helsingforsare som hänvisats till HNS Psykportens webbterapi 
har fördubblats under de tre senaste åren (ca 1 000 patienter år 2017) 
och användningen av webbterapi för kort intervention ökar fortfarande.

De rörliga arbetsgrupperna för allmän psykiatri och missbrukarvård in-
om den psykiatriska vården och missbrukarvården erbjuder korta inter-
ventioner inom primärvården, barnskyddet och boendetjänsterna och 
hemma hos klienterna. Verksamheten inleddes hösten 2017.

Om vården på basnivån inte är tillräcklig, hänvisas patienten till den 
specialiserade nivån, till exempel till den psykiatriska polikliniken. Be-
dömningsgrupperna på de psykiatriska poliklinikerna har till uppgift att 
ordna kortterapi för behövande. Patienter kan vid behov styras också 
till kortvarig psykoterapi som upphandlas hos en utomstående aktör. 
De köpta tjänsterna kompletterar de psykiatriska poliklinikernas egen 
vård. Helsingforsare som undersökts på HUCS Konsultationspoliklinik 
kan också hänvisas till HNS köpta psykoterapitjänster.

Förutsättningen för att få rehabiliterande psykoterapi från Fpa är att sö-
kandens arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av en psykisk 
störning och att sökanden efter att den psykiska störningen konstate-
rats har fått lämplig behandling i minst 3 månader och att behandlingar-
na omfattat nödvändig medicinsk, psykiatrisk och psykoterapeutisk un-
dersökning och vård.

Psykiatriska tjänster och missbrukartjänster skräddarsys för varje pati-
ent enligt individuella behov. Tjänsterna produceras enligt flerkanals-
principen i samarbete mellan basnivån och den specialiserade nivån. 
Verksamhet ordnas i många former och utvecklas kontinuerligt enligt 
behovsbedömningar.

Stadsstyrelsen konstaterar att sektorn bör utreda sätt att förbättra möj-
ligheten att snabbt få vård hos en psykiatrisk sjukskötare och sätt att 
öka mängden kort psykoterapi redan inom primärvården.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar



Helsingfors stad Protokoll 17/2018 581 (599)
Stadsfullmäktige

Ärende/39
10.10.2018

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

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.09.2018 § 274

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 594

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys perustelujen loppuun:
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”Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää keinoja paran-
taa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja 
lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, 
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10 (1 tyhjä).

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.06.2018 § 153

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ym. valtuustoaloitteesta koskien lyhytterapioiden lisäämistä pe-
rusterveydenhuollossa ja psykiatrisessa avohoidossa:

”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin po-
hjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
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erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai 
ryhmäpsykoterapia.

Lyhytpsykoterapioita käytetään kansallisten Käypä Hoito -suositusten 
mukaisesti lievien tai keskivaikeiden mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöi-
den hoidossa. Valtaosa näistä potilaista hoidetaan hoidon porrasteisuu-
den mukaisesti perusterveydenhuollossa.

Helsingin terveysasemilla työskentelee 37 mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajaa. Heistä 20 on käynyt kaupungin järjestämän lyhytpsy-
koterapiakoulutuksen ja muut erityyppisiä perheterapian ja kognitiivisen 
tai ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksia. Työntekijöiden täy-
dennyskoulutus ja työnohjaus on jatkuvaa.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaa-
nottojen lisäksi terveysasemilla tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa (ma-
sennuspotilaiden hoitoryhmät, ahdistuneisuushäiriöpotilaiden hoito-
ryhmä, unettomuudesta kärsivien hoitoryhmät). Palvelu on järjestetty 
koko Helsingin alueelle ja ryhmiin voi ilmoittautua itse kaupungin itse-
hoitosivujen kautta. Tämän lisäksi terveysasemien potilaita ohjataan 
tarvittaessa suoraan psykiatria- ja päihdepalvelujen ryhmäterapia-
keskukseen ja fysioterapia- ja liikuntapalvelujen ryhmämuotoisiin hoitoi-
hin. 

HUS Mielenterveystalon nettiterapiaan ohjattujen helsinkiläisten määrä 
on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna 2017 
noin 1000 potilasta) ja nettiterapian käyttö lyhytinterventiona lisääntyy 
edelleen.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat yleispsykiatrian ja päihdehoi-
don työryhmät tarjoavat lyhytinterventioita kaikkialle peruspalveluihin, 
lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman ar-
kipäivän sisällä avunpyynnöstä. Toiminta on aloitettu syksyllä 2017.

Jos perustasolla tarjottu hoito ei ole potilaalle riittävää, hänet ohjataan 
erikoistasolle esim. psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poliklinikoiden 
arviointityöryhmien tehtävänä on tarjota lyhytterapioita niitä tarvitseville. 
Potilaita voidaan tarvittaessa ohjata myös ostopalveluna hankittavaan 
lyhytpsykoterapiaan. Ostopalvelut täydentävät psykiatrian poliklinikoi-
den tarjoamia hoitoja. Myös HYKS Konsultaatiopoliklinikka voi ohjata 
siellä tutkittuja helsinkiläisiä potilaita HUS:n ostopalvelupsykoterapioi-
hin.

Kelan kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että hakijan työ- tai 
opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna ja että hakija 
on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolme (3) 
kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon sisältyy tarpeellinen lääke-
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tieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Suuri 
osa perusterveydenhuoltoon masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
takia hakeutuvista potilaista ei voi saada tai ei tarvitse Kelan tukemaa 
kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää 
ja korvata kuntoutuspsykoterapiaa silloin, kun sen edellytykset täytty-
vät. Lyhytpsykoterapiat eivät näin ole vaihtoehto Kelan kuntoutuspsy-
koterapialle, vaan kuntoutuspsykoterapiaa pitäisi tarjota potilaalle esim. 
vasta siinä vaiheessa, kun asianmukaisesta hoidollisesta lyhytinterven-
tiosta ei ole ollut hyötyä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut räätälöidään kullekin potilaalle hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti 
perus- ja erikoistason yhteistyönä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa 
nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja li-
sätä lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden varhainen tunnistaminen ja alku-
vaiheen asianmukainen hoito ehkäisevät oireilun vaikeutumista ja kroo-
nistumista. Lyhytpsykoterapia oikein kohdennettuina on usein potilaalle 
riittävä sekä vaikuttava ja kustannustehokas interventio. Ryhmämuotoi-
sen hoidon tarjoaman vertaistuen avulla on mahdollista vähentää mie-
lenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa.”

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Hannu Tuominen: Esitän lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia jälkeen lisättäväksi: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä selvittää keinoja parantaa no-
peaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä keinoja lisätä 
lyhytpsykoterapiaa jo perusterveydenhuollossa. "

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Hannu Tuominen): Esitän lausun-
non viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia jälkeen lisättäväksi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tär-
keänä selvittää keinoja parantaa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle 
sairaanhoitajalle sekä keinoja lisätä lyhytpsykoterapiaa jo perustervey-
denhuollossa. "

Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Esa Olavi Lehtopuro

Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sakari 
Männikkö, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Hannu Tuomisen vas-
taehdotuksen äänin 8 - 2 (tyhjää 3).

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 315
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-010588, 2018-010589, 2018-010590, 2018-010591, 2018-010592, 2018-010593, 2018-010594

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Pia Kopra m.fl. om fredning av Sandudds st-
rand och dess närområde från festivaler och dylika evenemang

 Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om en kampanj i 
syfte att hejda klimatförändringen i Helsingfors

 Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om ett program för före-
byggande av självmord

 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om ett projekt för främjan-
de av välbefinnande och hälsa hos äldre

 Motion av ledamoten Atte Harjanne m.fl. om lönsamheten med och 
planeringen av en rivning av dammen i Gammelstadsforsen

 Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utveckling av 
sexualfostran i skolorna

 Motion av ledamoten Mia Nygård m.fl. om ett utredningsarbete om 
de ökade trafikstockningarnas inverkan på förläggningsplaner i före-
tag verksamma i Helsingfors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 276, 277, 278, 279, 285, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314 ja 315 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 280, 281, 282, 283 ja 284 §: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 286, 287, 288, 289 ja 290 §: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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2018 591 (599)
Kaupunginvaltuusto

10.10.2018

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

 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

276, 277, 278, 279, 285, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314 och 315 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

280, 281, 282, 283 och 284 § 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

286, 287, 288, 289 och 290 § 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 
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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

Ville Jalovaara Pia Kopra

Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.10.2018.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 18.10.2018.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


