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Kokousaika 24.10.2018 18:00 - 23:03

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
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin poistui 21:00, poissa: 326 - 342 §
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa poistui 20:08, poissa: 326 - 342 §
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma saapui 18:10, poissa: 316 - 320 §
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia saapui 18:10, poistui 20:15, poissa: 

316 - 320 § ja 326 - 342 §
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi poistui 21:00, poissa: 326 - 342 §
Niskanen, Dani
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo saapui 19:03, poissa: 316 - 320§
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo poistui 19:10, poissa: 322 - 342 §
Torsti, Pilvi saapui 19:58, poissa: 316 - 320 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 20:54, poissa: 326 - 342 §
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
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Niskanen, Aleksi varajäsen
saapui 22:12, poissa: 316 - 325 §

Nuorteva, Johanna varajäsen
saapui 22:13, poissa: 316 - 325 §

Oskala, Hannu varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen

poistui 19:58, poissa: 322 - 342 §
Pajula, Matias varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen

saapui 20:08, poissa: 316 - 324 §
Puhakka, Sirpa varajäsen

saapui 20:15, poissa: 316 - 324 §
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Ruotsalainen, Nelli varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen

saapui 20:11, poissa: 316 - 324 §
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 20:54, poissa: 316 - 324 §

Muut

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
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
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
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Menna, Lauri johtava asiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Hopeakunnas, Maija tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Lassila, Tilda nuorisoneuvoston jäsen

läsnä 321 §
Ljungqvist, Vivian nuorisoneuvoston jäsen

läsnä 321 §
Lomma, Jesse nuorisoneuvoston jäsen

läsnä 321 §

Asiantuntijat

Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö
Laine, Ilkka yksikön päällikkö
Pipinen, Tuula diplomi-insinööri

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
316 - 341 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 325 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
316 - 320 §, 326 - 342 §

Peltonen, Antti hallintopäällikkö
osa 321 ja 325 §

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
321 - 325 §
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Tid 24.10.2018 18:00 - 23:03

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
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 21:00, frånvarande: 

326 - 342 §
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa avlägsnade sig 20:08, frånvarande: 

326 - 342 §
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma anlände 18:10, frånvarande: 316 - 

320 §
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
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Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia anlände 18:10, avlägsnade sig 

20:15, frånvarande: 316 - 320 § och 
326 - 342 §

Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 21:00, frånvarande: 

326 - 342§
Niskanen, Dani
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo anlände 19:03, frånvarande: 316 - 

320 §
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:10, frånvarande: 

322 - 342§
Torsti, Pilvi anlände 19:58, frånvarande: 316 - 

320 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 20:54, frånvarande: 

326 - 342 §
Yanar, Ozan
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Abdulla, Zahra ersättare
Anttila, Maija ersättare
Haglund, Mia ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 22:12, frånvarande: 316 - 
325 §

Nuorteva, Johanna ersättare
anlände 22:13, frånvarande: 316 - 
325 §

Oskala, Hannu ersättare
Paavolainen, Sara ersättare

avlägsnade sig 19:58, frånvarande: 
322 - 342 §

Pajula, Matias ersättare
Pasanen, Amanda ersättare

anlände 20:08, frånvarande: 316 - 
324 §

Puhakka, Sirpa ersättare
anlände 20:15, frånvarande: 316 - 
324 §

Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Ruotsalainen, Nelli ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Turkkila, Matias ersättare

anlände 20:11, frånvarande: 316 - 
324 §

Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 20:54, frånvarande: 316 - 
324 §

Övriga

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

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

ningssektorn
Saxholm, Tuula finansdirektör
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Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rinkineva, Marja-Leena näringslivsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
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
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hopeakunnas, Maija informatör
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Lassila, Tilda ledamot i ungdomsrådet

närvarande: 321 §
Ljungqvist, Vivian ledamot i ungdomsrådet

närvarande: 321 §
Lomma, Jesse ledamot i ungdomsrådet

närvarande: 321 §

Sakkunniga

Manninen, Rikhard generalplanechef
Laine, Ilkka enhetschef
Pipinen, Tuula ingenjör (DI)

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
316 - 341 §

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 325 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
316 - 320 §, 326 - 342 §

Peltonen, Antti förvaltningschef
delvis 321 och 325 §

Maria Nyfors stadssekreterare
321 - 325 §
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§ Asia

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

317 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

318 Asia/3 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

319 Asia/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

320 Asia/5 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

321 Asia/6 Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta
Initiativ från ungdomar under perioden 1.1–30.6.2018

322 Asia/7 Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen 
(Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1)
Infogande av köpoption i långvarigt arrendeavtal för en tomt (Mejlans, 
Zaidagatan, tomten 15643/1)

323 Asia/8 Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille (Malmi ja Viikki)
Arrendegrunder för vissa tomter (Malm och Vik)

324 Asia/9 Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 
12509)
Detaljplaneändring för Vandrargatan 11–15 i Nordsjö (nr 12509)

325 Asia/10 Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus
Gemensam generalplan för Östersundom

326 Asia/11 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta
Initiativ från kommuninvånare under perioden 1.1.2017–30.6.2018

327 Asia/12 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

328 Asia/13 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden 
lisäämisestä
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station
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329 Asia/14 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

330 Asia/15 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lautta-
saaren liikuntapuistoon
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till 
Drumsö idrottspark

331 Asia/16 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

332 Asia/17 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan lii-
kuntapuistoon
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark

333 Asia/18 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

334 Asia/19 Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päi-
väkotipaikkapäätöksissä
Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av 
principen om närskola vid daghemsbeslut

335 Asia/20 Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Palohei-
nässä
Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av 
skidsäsongen i Svedängen

336 Asia/21 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

337 Asia/22 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

338 Asia/23 Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkoti-
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karum

339 Asia/24 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

340 Asia/25 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon va-
linnanvapausoppaasta
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfri-
hetsguide för social- och hälsovården

341 Asia/26 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

342 Asia/27 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 316
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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§ 317
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Mika Ebeling ja Ulla-Marja 
Urho sekä varalle valtuutetut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Dan Koivu-
laakso.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Mika Ebeling ja Ulla-Marja Urho sekä varalle valtuute-
tut Silja Borgarsdottir Sandelin ja Dan Koivulaakso.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 3 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
24.10.2018

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

§ 318
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-009907 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Hilla Pekkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Säde Peltolan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Hilla Pekkasen (Vihr.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Hilla Pekkanen pyytää 21.9.2018 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 640

HEL 2018-009907 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hilla Pekkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja
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 valitsee Säde Peltolan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 6 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
24.10.2018

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

§ 319
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-009912 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Emma Kolulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsi Roosa Turkkilan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Emma Kolun (Vihr.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Emma Kolu pyytää 21.9.2018 eroa käräjäoikeuden lau-
tamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 641

HEL 2018-009912 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Emma Kolulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 8 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
24.10.2018

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

 valitsee Roosa Turkkilan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun 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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§ 320
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-010009 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Anja Tikkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Heta Warto-Tillanderin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Anja Tikkasen (SDP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Anja Tikkanen pyytää 24.9.2018 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta 31.10.2018 alkaen.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 642

HEL 2018-010009 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anja Tikkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja
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 valitsee Heta Warto-Tillanderin käräjäoikeuden lautamieheksi vuo-
den 2021 toukokuun 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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§ 321
Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2018 väliseltä ajalta

HEL 2018-001093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi nuoren aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 tie-
doksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyt-
tää selvitettävän mahdollisuudet Kannelmäen ja Malmin-
kartanon lisäksi valaistuksen lisäämiseksi myös muissa 
Helsingin kaupunginosissa. (Dani Niskanen)

  
2 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 

että selvitetään mahdollisuudet tarjota ilmaiseksi koulujen 
ylijäämäruokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella il-
moituksella koulun ovella. (Petrus Pennanen)

  
3 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginvaltuus-

to edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia ja-
kaa koulujen ja muiden kaupungin laitoskeittiöiden syömä-
kelpoista, ylijäävää ruokaa maksutta. Lähtökohtana voisi 
olla (aiemmin selvitetyistä keinoista poiketen) esim. se, 
että ruokailun päätyttyä ruokailu olisi edelleen avoin kou-
lun ulkopuolisille. Yksi mahdollisuus ruokahävikin vähen-
tämiseen taas olisi jakaa ruokaa opiskelijoille mukaan ko-
tiinvietäväksi. (Maria Ohisalo)

  
4 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginvaltuus-

to edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia ke-
hittää tiedotusta nuorten aloitekanavasta. Aloitekanavaan 
ja sen käyttöön olisi hyvä tutustua yhdessä esimerkiksi 
yhteiskuntaopin tunneilla ja opettajilla olisi oltava parempi 
tietopohja kanavasta, jotta tieto leviäisi nuorten keskuu-
dessa. (Maria Ohisalo)

  
5 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet, kaupunginvaltuus-

to edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjo-
ta monipuolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja 
lisätä koulutuksien sähköistä tiedottamista etenkin ter-
veystietoa opettaville opettajille. (Johanna Sydänmaa)
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6 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyt-

tää selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen 3 
pyyntöön nopeasta chat-linjasta reagoi myös sote-toimia-
la, koska nuoret pyytävät apua myös mielenterveysongel-
miin. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kuusi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Dani Niskanen ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuudet Kannelmäen ja Malminkarta-
non lisäksi valaistuksen lisäämiseksi myös muissa Helsingin 
kaupunginosissa.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Suldaan Said Ahmedin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet tarjota ilmaiseksi koulujen ylijää-
märuokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella ilmoituksel-
la koulun ovella.

Valtuutettu Maria Ohisalo ehdotti valtuutettu Johanna Sydänmaan kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia jakaa 
koulujen ja muiden kaupungin laitoskeittiöiden syömäkel-
poista, ylijäävää ruokaa maksutta. Lähtökohtana voisi olla 
(aiemmin selvitetyistä keinoista poiketen) esim. se, että ruo-
kailun päätyttyä ruokailu olisi edelleen avoin koulun ulko-
puolisille. Yksi mahdollisuus ruokahävikin vähentämiseen 
taas olisi jakaa ruokaa opiskelijoille mukaan kotiinvietäväksi.

  
 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginvaltuusto 

edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää 
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tiedotusta nuorten aloitekanavasta. Aloitekanavaan ja sen 
käyttöön olisi hyvä tutustua yhdessä esimerkiksi yhteiskun-
taopin tunneilla ja opettajilla olisi oltava parempi tietopohja 
kanavasta, jotta tieto leviäisi nuorten keskuudessa.

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ehdotti valtuutettu Veronika Honkasa-
lon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota 
monipuolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja lisätä 
koulutuksien sähköistä tiedottamista etenkin terveystietoa 
opettaville opettajille.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Pentti Arajärven 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen 3 pyyntöön 
nopeasta chat-linjasta reagoi myös sote-toimiala, koska 
nuoret pyytävät apua myös mielenterveysongelmiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Ponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Dani Niskasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyt-
tää selvitettävän mahdollisuudet Kannelmäen ja Malminkartanon lisäksi 
valaistuksen lisäämiseksi myös muissa Helsingin kaupunginosissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 60
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eero Heinäluoma, Evelii-
na Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tapio Klemetti, Laura 
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Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 21
Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Ulla-Marja Ur-
ho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Dani Niskasen ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet tarjota ilmaiseksi koulujen ylijäämäruo-
kaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella ilmoituksella koulun ovella.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvi-
nen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kop-
ra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelko-
nen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Suldaan 
Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 37
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Seija Muurinen, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mi-
ka Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Johanna Sydänmaa, Ul-
la-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman 
toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Maria Ohisalon ehdottama ensimmäinen toivomusponsi 
JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia jakaa koulu-
jen ja muiden kaupungin laitoskeittiöiden syömäkelpoista, ylijäävää ruo-
kaa maksutta. Lähtökohtana voisi olla (aiemmin selvitetyistä keinoista 
poiketen) esim. se, että ruokailun päätyttyä ruokailu olisi edelleen avoin 
koulun ulkopuolisille. Yksi mahdollisuus ruokahävikin vähentämiseen 
taas olisi jakaa ruokaa opiskelijoille mukaan kotiinvietäväksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Tuuli Kousa, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Maria Ohisa-
lo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, 
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Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 17
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Tapio Klemetti, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti 
Niiranen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Maria Ohisalon ehdottaman 
ensimmäisen toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Maria Ohisalon ehdottama toinen toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää tie-
dotusta nuorten aloitekanavasta. Aloitekanavaan ja sen käyttöön olisi 
hyvä tutustua yhdessä esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla ja opettajil-
la olisi oltava parempi tietopohja kanavasta, jotta tieto leviäisi nuorten 
keskuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hako-
la, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
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Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Tyhjä: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jörn Donner, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, 
Risto Rautava, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Maria Ohisalon ehdottaman 
toisen toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet, kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia tarjota moni-
puolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja lisätä koulutuksien 
sähköistä tiedottamista etenkin terveystietoa opettaville opettajille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Moha-
med, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Raz-
myar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 3
Dani Niskanen, Wille Rydman, Juhani Strandén

Tyhjä: 12
Jörn Donner, Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdotta-
man toivomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyt-
tää selvitettävän mahdollisuuksia sille, että aloitteen 3 pyyntöön no-
peasta chat-linjasta reagoi myös sote-toimiala, koska nuoret pyytävät 
apua myös mielenterveysongelmiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluo-
ma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdira-
him Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani Niska-
nen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjo-
kari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Tyhjä: 1
Jörn Donner

Poissa: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten 
tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Hallinto-
säännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää 
kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, nii-
den johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan 
toimielimen lausunto, eli Helsingissä nuorisoneuvoston lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osal-
listumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat 
kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä 
lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jonka 
prosessit ja vastaamisen tavat poikkeavat jonkin verran hallintosään-
nössä tarkoitettujen kunnan jäsenten aloitteiden käsittelytavoista. 
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Nuoret ovat tehneet kevätkaudella 2018 yhteensä 18 aloitetta. Aloitteet 
on tehty Ruuti.net -verkkosivun kautta ja ne ovat kohdistuneet kaikille 
neljälle toimialalle. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on tehty seitse-
män aloitetta, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön 
toimialoille viisi aloitetta kummallekin ja sosiaali- ja terveystoimialalle 
yksi aloite. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuori-
sotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai 
aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta 
tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa 
asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Parannuseh-
dotukset olivat  täsmällisiä, ja useimpiin aloitteisiin oli kirjattu myös  pe-
rustelut aloitteen tueksi. Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja niihin 
annetuista vastauksista on liitteenä 1. 

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää nuorten aloitteista antamassaan 
lausunnossa huomiota pitkiin vastausaikoihin, ja siihen, että vastauk-
sista puuttuu konkretiaa. Nuorisoneuvosto toivoo myös, että nuorten 
aloitemahdollisuudesta tiedotetaan kouluissa nykyistä paremmin. Nuo-
risoneuvosto katsoo, että pienillä, mutta merkittävillä muutoksilla aloite-
kanavasta voi tulla toimiva ja nuorten arvostama vaikutuskanava. Nuo-
risoneuvoston lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, 
on kehitetty voimakkaasti yhdessä nuorten kanssa. Nuorten aloitteisiin 
vastaamisessa on kuitenkin vielä suurta epätasaisuutta.  Kehittämis-
työssä on syytä kiinnittää huomiota niin kielen selkeyteen kuin vastaa-
misaikoihin. Aloitteiden käsittely antaa myös hyvän pohjan kaupungin 
työntekijöiden ja nuorten tapaamisille, ja tähän tulee kannustaa. 

Nuorisopalvelut on ilmoittanut valmistelevansa syyskauden aikana oh-
jeen aloitteisiin vastaamisesta. Ohje tullaan laatimaan yhteistyössä 
nuorten kanssa. Tämän kehittämistyön rinnalla käynnistetään 1.1.2019 
alkaen määräaikainen kokeilu, jossa nuorten edustajille myönnetään 
läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien toimialojen lautakunnissa. Kokeilun 
valmistelu on käynnistynyt.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuor-
ten vaikuttamistoimielimen valitsemalla jäsenellä läsnä- ja puheoikeus 
kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
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1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 638

HEL 2018-001093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 
tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 322
Osto-oikeuden lisääminen tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimuk-
seen (Meilahti, Zaidankatu, tontti 15643/1)

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä osto-oikeuden HUS:lle varatun tontin 
15643/1 (Meilahti, Zaidankatu) maanvuokrasopimukseen seuraavin eh-
doin:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

4

Vuokralaisen osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 598 päättänyt varata tontin 15643/1 
(Meilahti, Zaidankatu) HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten 
31.12.2020 saakka. Uuteen silmäsairaalarakennukseen on tarkoitus 
siirtää HYKS Pää- ja kaulakeskuksen silmätautien linjan toiminta. Ko-
konaisuus olisi laajuudeltaan noin 21 000 k-m². Kaupunkiympäristölau-
takunta on 21.8.2018 § 378 päättänyt oikeuttaa tonttipäällikön vuokraa-
maan kyseisen tontin 30.6.2048 saakka.

Kaupunginvaltuustolle esitetään osto-oikeuden lisäämistä maanvuokra-
sopimukseen sekä myyntiperusteiden määrittämistä siten, että tontin 
kerrosneliömetrihinnaksi esitetään myytäessä tontti sairaalatoimintaa 
varten noin 500 euroa vastaavaa hintaa.

Esittelijän perustelut

Varaus

HUS on 21.5.2018 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että sille
varattaisiin Meilahdesta asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen
tontti nro 15643/1 uuden silmäsairaalan suunnittelua varten. HUS on
tehnyt alustavan suunnitelman noin 21 000 k-m² sairaalahankkeesta.

Kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 598 päättänyt varata kyseisen tontin 
HUS:lle silmäsairaalan suunnittelua varten 31.12.2020 saakka.

Asemakaavatiedot

Asemakaavan muutos nro 11642 on tullut voimaan 4.4.2008. Varattu 
tontti nro 15643/1 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY). Tontilla on rakennusoikeutta 21 000 k-m². Tontille voidaan ra-
kentaa enintään 117 autopaikkaa. Kaavassa rakennuksen muoto ja 
räystäskorkeudet on määritelty niin, että se muodostuu kolmesta raken-
nusosasta (kaksi viisikerroksista ja yksi kuusikerroksinen), joita yhdis-
tää kulkukäytävät.

Vuokra-aika ja vuokran määrä
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Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 378 päättänyt oikeuttaa 
tonttipäällikön vuokraamaan kyseisen tontin 30.6.2048 saakka.

Päätöksen mukaisten vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokra mää-
räytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 20,60 eu-
roa. Hintatasossa 5/2018 (ind. 19,46) tontin kerrosneliömetrihinta on 
noin 400 euroa. Vuosivuokra on siten tällä hetkellä noin 421 000 euroa. 
Hinta perustuu asiassa pyydettyyn ulkopuolisen tekemään arviolausun-
toon.

Osto-oikeus

Vuokralaiselle esitetään osto-oikeutta tonttiin, siten että myyntihinta oli-
si 25,70 euroa/k-m² eli korkeampi kuin edellä sanottu vuokrahinta, ja 
siihen lisättäisiin kahden prosentin vuotuinen korko pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Vuokralaisen tulisi 
käyttää osto-oikeus kolmen vuoden kuluessa pitkäaikaisen maanvuok-
rasopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin viimeistään 31.12.2023. 
Tällä hetkellä tontin myyntihinta olisi noin kymmenen miljoonaa viisisa-
taatuhatta (10 500 000) euroa (500 euroa/k-m²). Esitetty hinta perustuu 
käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.

Lopuksi

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 636

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä osto-oikeuden HUS:lle varatun tontin 
15643/1 (Meilahti, Zaidankatu) maanvuokrasopimukseen seuraavin eh-
doin:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

4

Vuokralaisen osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

17.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 378

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Zaidankatu

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle tontin varaamista silmäsairaalan suunnittelua varten Meilahdesta 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

5 

Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

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

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

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

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

10



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 29 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
24.10.2018

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

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

B

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa tonttipäällikön vuokraamaan 
kohdassa A mainitun tontin siten että:  

1

Vuokra-aika päättyy 30.6.2048.

2

Vuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
20,60 euroa (nykyarvo 400 euroa/k-m², ind. 1946).

3

Vuokrauksen edellytyksenä on päätösehdotuksen kohdassa A sanottu 
varaus.

4

Vuokrauksessa muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokraso-
pimuslomakkeen ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuokra-
laisella on kohdassa A mainittuun tonttiin osto-oikeus siten että:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 
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4

Vuokralaisen osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehto-
ja. 

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 323
Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille tonteille (Malmi ja Viikki)

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan 
(Malmi) liitteessä 1 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK), asuinra-
kennusten tonttien (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten tonttien (AR), asuinpientalotonttien (AP), yhteispihatonttien (AH) ja 
autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien sekä Hel-
singin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) liitteessä 1 mainittujen 
asuinrakennusten tonttien (A) tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperusteet 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Malmin Tullivuoren alueelle on vahvistettu asemakaavan muutos nro 
12170. Alueelle kaavoitettuja asuntotontteja on varattu eri toimijoille, jo-
ten niille tulee vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Kaava-alueelle sijoittuu lisäksi kolme autopaikkatonttia (LPA) 38152/4, 
38230/1 ja 38231/2 sekä yhteispihatontti (AH) 38230/4, joille tulee sa-
malla vahvistaa vakiintuneesti sovellettavat yleiset vuokrausperiaatteet.

Tullivuoren alueen asuntotonteille (AK ja A), jotka toteutetaan hitas-, 
valtion korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona esitettävät vuok-
rausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 
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507 euroa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuok-
ran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,03 e/kk/m² 
(ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,62 e/kk/m²). Asuntotonteille (AK ja 
A), jotka toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona, esitettävät 
vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) 
noin 585 euroa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maan-
vuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m². 

Tullivuoren asuntonteille (AR ja AP), jotka toteutetaan hitas-, valtion 
korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona, esitettävät vuokrauspe-
rusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 585 eu-
roa/k-m2. Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teo-
reettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m² (ns. ARA-
alennuksen aikana noin 1,87 e/kk/m²). Asuntotonteille (AR ja AP), jotka 
toteutetaan sääntelemättömänä asuntotuotantona esitettävät vuokraus-
perusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind.1950) noin 663 
euroa/k-m². Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,65 e/kk/m².

Viikinmäen alueelle on vahvistettu asemakaavan muutos nro 11380. 
Kaavan asuntotonteille 36265/1, 2 ja 3 ei ole vahvistettu vuokrauspe-
rusteita. Kyseiset tontit on kuitenkin varattu ja niille tulee vahvistaa 
vuokrausperusteet.

Viikinmäen alueen asuntotonteista 36265/1, 2 ja 3 kaksi toteutetaan 
valtion tukemina lyhyen korkotuen hankkeina ja yksi vapaarahoitteise-
na omistusasuntotuotantona. Esitettävät vuokrausperusteet vastaavat 
rakennusoikeuden nykyarvoa 605 euroa/k-m² (ind. 1950). Esitettävien 
vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran teoreettinen vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 2,41 e/kk/m².

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2015 § 836 varata Malmin Tullivuoren 
ase-makaava-alueeseen kuuluvat asuntotontit 38152/3 (AP), 38230/2, 
5 ja 6 (AK), 38230/3 (AR), 38231/1 (AK), 38231/3 (AR), (A) 38232/2, 4 
ja 8, 38232/3, 5, 6, 7, 9 ja 10 (AP) 31.12.2016 saakka seuraavasti 

 tontti 38152/3 Kastelli-talot Oy:lle hintakontrolloitujen omistusasun-
tojen suunnittelua varten

 tontit 38230/2 ja 6 Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuok-
ra-asuntojen suunnittelua varten

 tontti 38230/3 Asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntojen 
suunnittelua varten
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 tontti 38230/5 Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-
asuntojen ja välimuodon asuntojen suunnittelua varten

 tontit 38231/1 ja 3 T2H Rakennus Oy:lle hintakontrolloitujen omistu-
sasuntojen suunnittelua varten

 tontti 38232/1 Rakennusliike Lapti Oy:lle hintakontrolloitujen omistu-
sasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/2, 3 ja 5 Basso Building Systems Oy:lle hintakontrolloi-
tujen omistusasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/4, 6 ja 7 e-House Oy:lle (Y-tunnus 2358552-3) hinta-
kontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua varten

 tontit 38232/8,9 ja 10 Rakennustoimisto Rasto Oy:lle hintakontrolloi-
tujen omistusasuntojen suunnittelua varten.

Rakennustoimisto Rasto Oy on luopunut varauksestaan, minkä jälkeen 
aiempi kiinteistölautakunta on 16.6.2016 § 284 § päättänyt jatkuvan 
tonttihaun perusteella varata tontit 38232/8-10 Avain yhtiöt Oy:lle siten, 
että tonteista 8 ja 9 toinen varataan hintakontrolloitujen omistusasunto-
jen ja toinen asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. Tontti 
38232/10 varataan hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua 
varten.   

Kiinteistölautakunta on 17.11.2016 § 468 päättänyt muuttaa tontin 
38232/4 varausta siten, että tontille voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa 
valtion tukemia lyhyen korkotuen asuntoja. Samalla lautakunta päätti 
muuttaa kyseisten tontin varauksen e-House Oy:n ja Investors House 
Oyj:n yhteisvaraukseksi.

Kiinteistölautakunta on 23.2.2017 § 95 päättänyt muuttaa tonttien 
38230/3 ja 5 varausta siten, että tontti 38230/3 osoitetaan valtion tuke-
mien vuokra-asuntojen suunnitteluun ja tontti 38230/5 osoitetaan koko-
naisuudessaan välimuodon asuntojen suunnitteluun.

Edelleen kiinteistölautakunta on 20.4.2017 § 190 päättänyt varata 
asuntotontit 36265/1, 2 ja 3 e-House Oy:lle, IVH Asunnot Oy:lle ja In-
vestors House Oyj:lle 31.12.2018 saakka siten, että tonteista kaksi 
osoitetaan valtion tukemien lyhyen korkotuen asuntojen suunnitteluun 
ja yksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2013 § 255 hyväksynyt Tullivuorentien 
eteläpuolta koskeva asemakaavan muutoksen nro 12170. Asemakaava 
on tullut lainvoimaiseksi 9.8.2013.

Kaupunginvaltuusto on 9.5.2007 § hyväksynyt 131 Viikinmäen länsiosa 
II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11380. Asemakaa-
va on tullut lainvoimaiseksi 21.6.2007.
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Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot il-
menevät liitteestä 1.

Maaperä

Tullivuorentien eteläpuolen kaava-alueella ei tiettävästi ole sijainnut 
sellaisia toimintoja, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa maaperän pilaan-
tumista. Alueen maaperän haitta-ainetutkimukset ovat kesken.

Viikinmäen asuntotonttien maaperä on kunnostettu ympäristökeskuk-
sen ympäristölupapäätöksen mukaisesti ja kunnostuksesta on laadittu 
loppuraportti.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vertailutiedot

Tullivuoren eteläpuolen asuntotonttien osalta todettakoon vertailutieto-
na, että kaupunginvaltuusto päätti 3.3.2010 § 59 oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Malmin Ormuspellon asemakaa-
vaan nro 11465 sisältyvät kaupungin omistamat asuntokerrostalotontit 
(asemakaavamerkintä AK ja A) pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 24 euron 
suuruista kerrosneliömetrihintaa. Kyseiset tontit on vuokrattu säännel-
tyyn tuotantoon.

Viikinmäen asuntotonttien osalta todettakoon vertailutietona, että aiem-
pi kiinteistölautakunta päätti 9.3.2017 § 113 oikeuttaa tonttiosaston 
osastopäällikön sisällyttämään osto-oikeutta koskevat ehdot asunto-
tonttien 36113/2, 3 ja 4 pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa. Kyseiset 
tontit on vuokrattu sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Asuntotonttien vuokra

Tullivuoren alueen asuinkerrostalotonttien (AK) 38230/2, 5 ja 6, 
38231/1 ja 38232/1 sekä asuinrakennusten tonttien (A) 38232/2, 4 ja 8 
vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona 
tai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta 26 eu-
roa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) noin 507 euron 
kerrosneliömetrihintaa sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona to-
teutettavien tonttien osalta 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan 
(06/2018, ind. 19,50) noin 585 euron kerrosneliömetrihintaa.
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Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AK ja A) osalta maanvuok-
ran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi on noin 2,03 
e/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,62 e/kk/m²). Sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien (AK ja A) osalta maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 
e/kk/m². 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AR) 
38230/3, 38231/3 sekä asuinpientalotonttien (AP) 38152/3, 38232/3, 5, 
6, 7, 9 ja 10 vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asunto-
tuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osal-
ta 30, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) 585 euron ker-
rosneliömetrihintaa sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteu-
tettavien tonttien osalta 34 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, 
ind. 19,50) noin 663 euron kerrosneliömetrihintaa.

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoi-
keusasuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR ja AP) osalta maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 2,34 eu-
roa/kk/m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 1,87 e/kk/m2). Sääntele-
mättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien (AR ja AP) osalta 
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,65 eu-
roa/kk/m². 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
voidaan määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana 
16 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) noin 312 eu-
ron kerrosneliömetrihintaa.

Viikinmäen alueen asuinrakennusten tonttien (A) 36265/1, 2 ja 3 vuosi-
vuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin  "lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana sääntelemättömän asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien osalta 31 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (06/2018, ind. 19,50) 
noin 605 euron kerrosneliömetrihintaa. Tällöin maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin olisi noin 2,42 euroa/kk/m².
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Vuokraushintojen määrittelyssä on otettu huomioon alueiden asunto-
tonttien vuokraushinnat, tonttien sijoittuminen alueelle, tonttien perusta-
misolosuhteet sekä rahoitus- ja hallintamuodot.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 637

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin 38. kau-
punginosan (Malmi) liitteessä 1 mainittujen asuinkerrostalotonttien 
(AK), asuinrakennusten tonttien (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten tonttien (AR), asuinpientalotonttien (AP), yhteispiha-
tonttien (AH) ja autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien 
tonttien sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) liitteessä 
1 mainittujen asuinrakennusten tonttien (A) tai niistä muodostettavien 
tonttien vuokrausperusteet 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin pe-
riaattein.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 407

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Harjannetie, Bysantinkuja, Pilvenpyörteentie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) asemakaa-
van muutokseen nro 12170 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuin-
kerrostalotontit (AK), asuinrakennusten tontit (A), rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten tontit (AR), asuinpientalotontit (AP), yh-
teispihatontin (AH) ja autopaikkatontit (LPA) tai niistä muodostettavat 
tontit sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) asemakaa-
van muutokseen nro 11380 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuin-
rakennusten tontit (A) tai niistä muodostettavat tontit 31.12.2080 saak-
ka liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 324
Vuosaaren Retkeilijänkatu 11-15 asemakaavan muuttaminen (nro 
12509)

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) 
korttelin 54010 tonttien 1 ja 3 sekä katualueiden asemakaavan muutok-
sen 12.6.2018 päivätyn piirustuksen numero 12509 mukaisena ja kaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
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 Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
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tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Hakija

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee korttelia 54010 osoitteessa Retkeilijän-
katu 11-15. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus muutetaan opis-
kelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakenta-
maton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on ollut Retkeilijän-
kadun itäpään kehittäminen rajatuksi ja viimeistellyksi kaupunkikaduksi, 
jolle liike- ja yhteistilat sekä rakennusten sisäänkäynnit avautuvat. Uu-
sien rakennusten korkeus vaihtelee kuudesta kahdeksaan kerrokseen. 
Alueelle suunniteltu opiskelija-asuntola on kehittyvä kerrostalo -hanke.

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 438 m². Kaavaratkaisussa alueen ko-
konaiskerrosala on 9 860 k-m², jonka lisäksi tulee rakentaa liiketiloja 
380 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 220 uutta asukasta. Kaava-
ratkaisun korttelitehokkuus on 2,4.

Kaavaratkaisun toteuttamisen tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan 
metroaseman tuntumassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista.

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 varata tontin 54010/3 kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Rastilan metroaseman tuntumassa. Retkeilijänka-
dun ja Vuoraitin välinen vyöhyke on alun perin kaavoitettu työpaikka-
alueeksi, mutta työpaikkatonttien vähäisestä kysynnästä johtuen alu-
een tontteja on muutettu asumiseen.

Alueen asemakaava on vuodelta 2008.

Olemassa olevan toimitilarakennuksen tontti 54010/1 on yksityisomis-
tuksessa. Helsingin kaupunki omistaa tontin 54010/3 sekä katualueet. 
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Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa.

Vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty vuorovaikutus- ja osallis-
tumissuunnitelman mukaisesti. Vuorovaikutusraportissa esitetään yh-
teenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannano-
toista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huo-
mautuksiin. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.4. - 
2.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n , Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalveluiden (HSY) lausunnot. Lausunnoissa ei esitetty huomautuk-
sia kaavaehdotuksen sisällöstä.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tuloja tonttien 
myynnistä tai vuokrauksesta. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

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.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tarpeen aset-
taa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 12.6.2018

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
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Hakija

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 635

HEL 2017-001092 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) 
korttelin 54010 tonttien 1 ja 3 sekä katualueiden asemakaavan muutok-
sen 12.6.2018 päivätyn piirustuksen numero 12509 mukaisena ja kaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 325

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Rastila) korttelin 54010 tontteja 1 ja 3 sekä katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Kiinteistö Oy Avaratalo: 6 500 euroa

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
19 kokouksen asiana nro 7.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Marttila, arkkitehti, puhelin: 310 20337

johanna.marttila(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.03.2018 § 14

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12509 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. 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: 12509
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2018
Pohjakartta valmistunut: 25.1.2018
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 12.10.2017

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Rakennuslupaa myönnettäessä otettava huomioon metrosta tuleva me-
lu, sekä ettei rakentamisen aikana aiheuteta vaaraa liikenteelle millään 
rakennustyöllä.

Metroradalla on jatkuvaa liikennettä päivittäin n. 04:30 – 24:00, sekä 
satunnaisesti radan kunnossapitotöitä öisin. Normaali liikenne ajaa 
tuossa kohdassa 80km/h. Se aiheuttaa melua, joka ei todennäköisesti 
ole ollut ongelma toimistotyössä. Jos rakennus nyt muutetaan asun-
noiksi, voi esim. nukkuminen häiriintyä. Rakennuksessa siis pitää olla 
riittävän hyvä äänieristys.

Rakennettaessa pitää ottaa huomioon HKL:n ohje 
https://www.hel.fi/hel2/hkl/metro/HKL_tyoskentely_metroradan_lahei-
syydessa.pdf (julkisesti jaossa) sekä Metron toimintaohjeet (eivät ole 
julkisesti jaossa).

Lisätiedot
Heikki Koskinen, Rataisännöitsijä, puhelin: 050 559 1990

heikki.koskinen(a)hel.fi
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§ 325
Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto puolsi 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 
19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdo-
tuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava koskee Helsingin 
osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Länsisalmen kaupun-
ginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä 
Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön saarta.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 
12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuutta siihen,että rakennetaan toiminnallinen luontoyh-
teys merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston 
välille pyrkien samalla säilyttämään ikiaikainen silikaattikal-
lioalue Salmenkallion alueella mahdollisimman yhtenäisenä. 
Tämä luontoyhteys monipuolistaisi myös alueen yritystoi-
mintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. (Arja Karhuvaara)

  
 Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 

12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdessä Museo-
viraston, Helsingin kaupunginmuseon ja Porvoon museon 
kanssa selvitetään mahdollisuus merkitä maisemaan tieto-
pisteitä, kuten infotauluja, eri inventoinneissa arvotettujen 
maan päällisten ja merenalaisten kulttuuriympäristöjen arvo-
kohteiden ja -alueiden sekä arkeologisten kohteiden esiin 
nostamiseksi. (Laura Kolbe)

Käsittely

Valtuutettu Jarmo Nieminen ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannat-
tamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kaa-
vassa otetaan huomioon ELY:n luonto- ja naturaselvitykset täysimää-
räisesti.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia uudelleen valmisteluun siten, että kaa-
vassa otetaan huomioon ELY:n luonto- ja naturaselvitykset täysimää-
räisesti.

Jaa-äänet: 71
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina 
Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani St-
randén, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Zahra Abdulla, Emma Kari, Mai Kivelä, Sami Muttilainen, Jarmo Niemi-
nen, Amanda Pasanen, Nelli Ruotsalainen, Satu Silvo, Leo Stranius

Tyhjä: 2
Mia Haglund, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Elina 
Moision kannattamana, että päätökseen lisätään seuraavaa: 

Valtuusto toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden luontokohteiden 
suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen turvaaminen 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huomioiden.

Lisäksi ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspontta.

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Elina Moision kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
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 Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 
12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdol-
lisuutta siihen,että rakennetaan toiminnallinen luontoyhteys 
merellisten alueiden ja Sipoonkorven kansallispuiston välille 
pyrkien samalla säilyttämään ikiaikainen silikaattikallioalue Sal-
menkallion alueella mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä luon-
toyhteys monipuolistaisi myös alueen yritystoimintamahdolli-
suuksia tulevaisuudessa.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 
12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdessä Museovi-
raston, Helsingin kaupunginmuseon ja Porvoon museon kans-
sa selvitetään mahdollisuus merkitä maisemaan tietopisteitä, 
kuten infotauluja, eri inventoinneissa arvotettujen maan päällis-
ten ja merenalaisten kulttuuriympäristöjen arvokohteiden ja -
alueiden sekä arkeologisten kohteiden esiin nostamiseksi.

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Mia Haglundin kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kompen-
soida luontoarvojen heikennykset suojelua lisäämällä toisaalla.

Äänestysjärjestys

Ensin äänestetään vastaehdotuksesta, minkä jälkeen toivomusponsien 
hyväksymisestä äänestetään erikseen.

8 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Päätökseen lisätään seuraavaa: Valtuusto toteaa, että jat-
kosuunnittelussa arvokkaiden luontokohteiden suojelulle annetaan eri-
tyistä painoarvoa ja luontoarvojen turvaaminen arvioidaan kokonaisval-
taisesti ja yhteisvaikutukset huomioiden.

Jaa-äänet: 40
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Mika Ebeling, 
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Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 31
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia 
Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 11
Maija Anttila, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, 
Jukka Järvinen, Abdirahim Mohamed, Hannu Oskala, Nasima Razmy-
ar, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Poissa: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 
12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
siihen,että rakennetaan toiminnallinen luontoyhteys merellisten aluei-
den ja Sipoonkorven kansallispuiston välille pyrkien samalla säilyttä-
mään ikiaikainen silikaattikallioalue Salmenkallion alueella mahdollisim-
man yhtenäisenä. Tämä luontoyhteys monipuolistaisi myös alueen yri-
tystoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim 
Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Mari 
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Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Nel-
li Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johan-
na Sydänmaa, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 18
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Ab-
dirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä

Poissa: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Östersundomin yhteisen yleiskaavan no 
12320, kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhdessä Museoviraston, 
Helsingin kaupunginmuseon ja Porvoon museon kanssa selvitetään 
mahdollisuus merkitä maisemaan tietopisteitä, kuten infotauluja, eri in-
ventoinneissa arvotettujen maan päällisten ja merenalaisten kulttuu-
riympäristöjen arvokohteiden ja -alueiden sekä arkeologisten kohteiden 
esiin nostamiseksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
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Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Nii-
ranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Tyhjä: 9
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Pia Kopra, 
Petrus Pennanen, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Thomas Wallg-
ren, Sinikka Vepsä

Poissa: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toi-
vomusponnen.

11 äänestys

Valtuutettu Mai Kivelän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
kompensoida luontoarvojen heikennykset suojelua lisäämällä toisaalla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 37
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mia Haglund, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Dan Koivulaakso, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Juhani Strandén, 
Matias Turkkila

Tyhjä: 34
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Abdirahim Mo-
hamed, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vep-
sä

Poissa: 4
Jasmin Hamid, Tuuli Kousa, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Puheenjohtaja Tuuli Kousa ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
JAA.

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mai Kivelän ehdottamaa 
toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden 
laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 
n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työ-
paikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkis-
tykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen 
joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatka-
minen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää 
metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². 
Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita 
noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km². Keskukset ja asunto-
valtaiset alueet (16 km²) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen 
(4 %), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) 
ja pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominais-
piirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 
000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 000–5 300 000 k-m². 
Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin 
(32 %) ja pientaloihin (16 %).

Rakentamisalueet muodostavat rannikon suuntaisen taajamaraken-
teen, joka rajoittuu pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoa reunus-
tavaan metsäalueeseen ja etelässä mereen sekä Mustavuoren ja Ös-
tersundomin lintuvesien Natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Luontoa-
lueita yhdistävät pohjois-eteläsuuntaiset viherkäytävät jakavat taajama-
rakenteen osiin.

Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja Porvoonväylän väliselle 
vyöhykkeelle metroasemien, Uuden Porvoontien ja uuden pääkadun 
yhteyteen. Pääosa tästä ydinalueesta on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin alu-
eella kerrostalovaltainen alue ulottuu meren rantaan. Sakarinmäestä 
kehittyy seudullisesti merkittävä keskus. Metrovyöhykkeestä etäämpä-
nä sijaitsevat alueet ovat kaupunkipientalo- ja pientalopainotteisia 
alueita, jotka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntäliikenteellä.

Yleiskaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnon-
suojeluun. Virkistys- ja viheralueiden osuus kaavan maapinta-alasta on 
n. 30 % ja niiden osuus kaavan kokonaispinta-alasta, selvitysalue ja 
luonnonsuojelualueet mukaan luettuna on n. 40 %. Kaava-alueen vihe-
ralueverkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista ja niitä yh-
distävistä kapeammista vihersormista, jotka myötäilevät purolaaksoja. 
Viheralueverkosto turvaa ekologisten yhteyksien säilymisen Mustavuo-
ren, Östersundomin lintulahtien sekä Sipoonkorven kansallispuiston vä-
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lillä. Tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys liittyy laajaan viheralueko-
konaisuuteen, joka ulottuu Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuo-
ren ja Länsisalmen kautta Sipoonkorpeen muodostaen yhden Helsingin 
seudun vihersormista.

Yleiskaavan tarjoamat mahdollisuudet

Östersundomin yleiskaava avaa mahdollisuuden laajentaa Helsingin 
seudun kaupunkimaisen tiivistä yhdyskuntarakennetta itään raideliiken-
teeseen tukeutuen, mikä on välttämätöntä seudun alueellisesti tasapai-
noisen kasvun turvaamiseksi. Östersundomin toteuttaminen luo edelly-
tyksiä seudun kehittymiseen idän suunnalla myös yleiskaava-aluetta 
laajemmin. 

Östersundom on myös ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa jopa 
100 000 asukkaan kaupunginosa tämän päivän ja huomisenkin osaa-
misella ja teknisillä ratkaisuilla sekä luoda kansainvälisesti kiinnostava 
näyteikkuna suomalaiselle kaupunkirakentamisen osaamiselle. Tämä 
mahdollisuus on syytä käyttää kunnianhimoisesti ja kestäviä ratkaisuja 
tavoitellen. Rakentaminen kestää vuosikymmeniä mahdollistaen kokei-
lun, tutkimuksen ja tuotekehityksen. Östersundomista voidaan tehdä 
edelläkävijä sekä kokeilualusta kaupunkirakentamisen ratkaisuille ja 
tekniselle tuotekehitykselle. Samalla mahdollistetaan uusien innovaa-
tioiden synty ja uusi liiketoiminta. Alan innovatiiviset toimijat tulee hou-
kutella mukaan yhteistyöhön rakentamaan kestävää kaupunkia, joka ei 
kuormita ympäristöä.

Alueen nykytilanne

Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja 
Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla. Logistisesti ja liikenteelli-
sesti sijainti on erinomainen, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyh-
teyksien, Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä sekä Vuosaaren sataman 
vieressä. Alue on hyvin saavutettavissa Helsinki-Vantaan lentokentältä. 
Valtaosa nykyisistä n. 6 400:sta asukkaasta asuu Vantaan Länsimäen 
kerrostaloalueella. Helsingin alueella asuu n. 2 000 asukasta. Korsnä-
sissä, Landbossa ja Karhusaaressa on väljästi asemakaavoitettuja 
pientaloalueita, ja Sipoonrannassa on rakenteilla tiiviimpää merenran-
takaupunkia. Alueen pohjoispuolella on Sipoonkorven kansallispuisto ja 
eteläosassa Natura 2000 -alueet: Mustavuoren lehto ja Östersundomin 
lintuvedet. 

Helsingin alueella Helsingin kaupunki omistaa 61 % maa-alueista (tilan-
ne 14.5.2018). Sipoon ja Vantaan alueilla yksityinen maanomistus on 
vallitsevaa.

Alueen kaavatilanne
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Alueen maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja 
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.6.2018 (Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue). ELY-keskus 
on 4.7.2018 lähettänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen maakun-
tavaltuuston päätöksestä, ja esittää maakuntakaavasta kumottavaksi 
Uuden Porvoontien eteläpuolella sijaitsevat valkoiset alueet. Kyseiset 
alueet vastaavat yleiskaavan selvitysaluetta.

Yleiskaavaehdotus toteuttaa maakuntakaavoituksen tavoitteita. Suun-
nittelualueella on voimassa useita yleiskaavoja, jotka Östersundomin 
yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan. Suurin osa suunnittelualueesta 
on asemakaavoittamatonta.

Yleiskaavan toteuttamisen vaikutukset

Kaavan merkittävät myönteiset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 
seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun asuntotarjon-
taan, työllisyyteen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Kaavalla on 
merkittäviä vaikutuksia myös luontoon, maisemaan ja nykyisten asuk-
kaiden oloihin. Osa näistä vaikutuksista on kielteisiä, mutta osaa pysty-
tään tarkemmassa suunnittelussa lieventämään. Yleiskaavan toteutta-
misen vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa vaikutusten 
arviointi -raportissa (liite 3).

Taloudelliset vaikutukset

Yleiskaavaratkaisulla on suorien kuntataloudellisten vaikutusten lisäksi 
merkittäviä laajempia alue- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia Hel-
singille ja Helsingin seudulle. Östersundomin aikaansaamien aluetalou-
dellisten vaikutusten on arvioitu olevan pääosin uutta taloudellista toi-
mintaa.

Uuden alueen käyttöönotto ja rakentaminen edellyttävät merkittäviä 
etupainotteisia investointeja. Yleiskaavasta kunnille kohdistuvien edel-
lytysinvestointien kustannusten on arvioitu olevan nimellisarvoltaan 
noin 1,8–1,9 miljardia euroa eli noin 250–300 €/k-m². Edellytysinves-
tointeja ovat esirakentaminen, johtosiirrot, kadut, sillat, liittymät, puistot, 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat sekä teknisen huollon tuki-
kohdat. 

Edellytysinvestointien lisäksi on arvioitu kaava-alueella syntyviä muita 
kustannuksia, jotka riippuvat rakentamislaajuudesta ja -aikataulusta se-
kä myöhemmistä päätöksistä. Näitä kustannuksia ovat muun muassa 
liikunnan ja kulttuurin tilat, sosiaali- ja terveydenhuollon tilat sekä me-
rellinen infrastruktuuri. Metro on erotettu alueen toteuttamisen edellyty-
sinvestoinneista. Se käsitellään erillisenä liikennehankkeena osana 
seudullista järjestelmää. Erillisinvestoinneista on arvioitu aiheutuvan ni-
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mellisarvoltaan noin 1,0 miljardin euron kokonaiskustannukset eli noin 
150 €/k-m², josta metroinvestoinnin osuus on noin 700 miljoonaa eu-
roa. Alueen toteuttamisen kustannustasoa voidaan pitää kohtuullisena 
verraten yleiseen kustannustasoon pääkaupunkiseudulla.

Maanarvon noususta kunnille 40 vuoden tarkastelujakson aikana kerty-
villä tuloilla (maan myynti- ja vuokratulojen kumulatiivinen nimellisarvo) 
voidaan kattaa alueen rakentamisen edellytysinvestoinnit ja osa erilli-
sinvestoinneista. Loppuosa erillisinvestoinneista tulee rahoittaa muilla 
keinoilla, kuten liikennejärjestelmähankkeiden valtionosuuksilla ja vir-
kistyspalveluiden, kuten venesatamien ja liikuntahallien, yksityisellä ra-
hoituksella.

Yleiskaavaehdotuksen kuntataloudellinen kokonaisnettovaikutus ilman 
metroinvestointia on nykyarvoltaan noin +200–+550 miljoonaa euroa 
asukasmäärästä riippuen eli keskimäärin noin 3 000–5 500 euroa uutta 
asukasta kohti. Kuntataloudellisesti, nettonykyarvomenetelmällä lasket-
taessa, 100 000 asukkaan skenaario on 80 000 asukkaan skenaariota 
kannattavampi vaihtoehto. 100 000 asukkaan skenaariossa alueen ra-
kentamisen takaisinmaksuaika on noin 40 vuotta metroinvestoinnin 
kanssa.

Yleiskaava-alueen odotettavissa oleva työpaikkojen vähimmäismäärä 
on 15 000, joka vastaa Helsingin itäisen suurpiirin työpaikkamäärää (20 
työpaikkaa/100 asukasta). Östersundomissa tavoitteena on Itä-Helsin-
kiä korkeampi työpaikkaomavaraisuus. Kaavan mahdollistama lasken-
nallinen työpaikkamäärä on 25 000–38 000 työpaikkaa.

Vaikutukset Natura-alueisiin

Useiden suunnitteluvaiheiden sekä niihin liittyvien Natura-arviointien 
(yht. 4 kpl) pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka ei viimeisen Natura-
arvioinnin (5.4.2017) perusteella aiheuta merkittävää haittaa Natura-
alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille.

Sipoonkorpi

Sipoonkorven Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset vedetään ar-
vioinnissa yhteen seuraavasti: 

”Kaavan toteutuminen, muut Natura-alueen lähialueen kaavat sekä 
yleensä alueen palveluverkoston kehittäminen lisäävät Natura-alueen 
kävijämäärää merkittävästi. Tämän seurauksena maaston kuluminen ja 
eläimistöön kohdistuvat häiriöt lisääntyvät. Tutkimuksien mukaan 
maaston kuluminen keskittyy pääasiassa olemassa olevaan polkuver-
kostoon ja taukopaikoille, mutta myös jossain määrin niiden ulkopuolel-
le. Ulkoilijoiden aiheuttamia haittoja ei voida täysin poistaa, mutta hait-
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toja voidaan lieventää ja ohjata liikkumista herkimmiltä alueilta muualle. 
Erityisesti silikaattikallioiden edustavuuden ja luonnontilan heikkenemi-
nen on mahdollista."

"Vaikutukset ovat useimmille suojeltaville luontotyypeille kielteisiä, mut-
ta kokonaisuutena tarkasteltuna todennäköisesti melko pienialaisia. 
Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta eivät muutu merkittävästi 
ja alueen eheyteen vaikutukset jäävät korkeintaan kohtalaisen kieltei-
seksi. Yleiskaavaehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä heikentä-
viä vaikutuksia.”

Natura-tietolomakkeen mukaan Sipoonkorven Natura-alueen linnus-
toon kuuluvat mm. lintudirektiivin liitteen I lajit kehrääjä ja pyy. Linnut ei-
vät kuitenkaan ole Sipoonkorven Natura-alueen suojeluperustana, jo-
ten niiden osalta vaikutuksia ei arvioida Natura-arviossa. 

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueen osalta 
arvioinnissa todetaan mm. seuraavaa: 

”Kaavan toteutumisesta aiheutuu Natura-alueen linnustoon vain välilli-
siä, Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvista muutoksia aiheutuvia vai-
kutuksia. Arvioinnissa tarkastelluista 33 lintulajista puolet on sellaisia, 
joihin kaavan toteutuminen ei käytettävissä olevien tietojen perusteella 
vaikuta. Muihin lajeihin kohdistuu haitallisia vaikutuksia, mutta merkittä-
viä haittoja ei arvioida kohdistuvan yhteenkään Natura-alueen suojelu-
perusteena esitettyyn lintulajiin. Joidenkin lajien kohdalla tämä kuiten-
kin edellyttää tiukkaa kulunohjausta, luonnonhoitosuunnitelmia ja huo-
lellista linnuston huomioon ottamista myös osayleiskaavoja tai asema-
kaavoja laadittaessa."

"Merkittävää haittaa vähäisempiä vaikutuksia kohdistuu mm. pyyhyn, 
ruisrääkkään, kehrääjään ja Natura-alueella harvoin pesivään mehiläis-
haukkaan. Haitat aiheutuvat kulkuyhteyksien heikentymisestä (pyy) ja 
Natura-alueen ulkopuolella olevien elinympäristöjen tai ruokailupaikko-
jen vähenemisestä (mehiläishaukka) sekä ulkoilukäytön lisääntymisen 
aiheuttamista häiriöistä (pyy, ruisrääkkä, kehrääjä). Koko kaava-alueen 
maankäyttöratkaisulla on kielteisiä vaikutuksia myös uuttukyyhkyn ja 
nuolihaukan pesintään sekä eräiden muuttoaikoina tavattavien lajien 
(jouhisorsa, liro, suokukko) esiintymiseen. Helpoiten tunnistettavat hai-
talliset vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä virkistyskäytöstä, kaupunki-
maisen maankäytön mukanaan tuomasta petoeläinten ja varislintujen 
lisääntyvästä saalistuksesta sekä alueen muuttumisesta maaseutumai-
sesta kaupunkimaiseksi alueeksi."
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"Luontotyypeistä silikaattikallioihin voi kohdistua ulkoilun lisääntymises-
tä johtuen kallioalueiden kasvillisuuden kulumista. Luontotyyppiin koh-
distuvat vaikutukset ovat välillisiä, (asukkaiden) liikkumisesta syntyviä. 
Ihmisten liikuntatottumuksia on tutkittu, ja niistä voidaan vetää yleistä-
viä johtopäätöksiä siitä, minkälaisiin ympäristöihin liikkuminen kohdis-
tuu. Todellinen liikkumiskäyttäytyminen tulee ilmi vasta maankäytön to-
teuduttua."

"Huomioiden yleiskaavassa esitetyt ulkoiluun soveltuvat viheralueet Ka-
sabergetin–Labbackan ympäristössä sekä Västerkullan alueella, liikku-
misesta valtaosa on kanavoitavissa Natura-alueen ulkopuolelle tai Na-
tura-alueella olevalle ulkoiluverkostolle. Silikaattikallioihin arvioidaan 
kohdistuvan korkeintaan kohtalaisia haitallisia vaikutuksia varovaisuus-
periaatteen mukaan."

"Lisääntyvä ulkoilu voi lisätä kulumista myös boreaaliset lehdot -luonto-
tyypillä, mutta vaikutuksien arvioidaan olevan korkeintaan vähäisiä."

"Alueen suojelutavoitteet määrittävät miten merkittävä alue on luonto-
tyypin tai lajin suotuisan suojelutason tai Natura 2000 -verkoston yhte-
näisyyden kannalta." Arvioinnissa todetaan, että toteuttamalla esitetyt 
lieventämistoimet "vaikutukset luontotyyppeihin eivät ole todennäköi-
sesti merkittäviä eikä luontotyyppien kannalta tarkasteltuna Natura-alu-
een eheys kärsi. Alueen kosteikot ja niiden rantapellot muodostavat ko-
konaisuuden, jossa linnut voivat esimerkiksi häiriötilanteissa siirtyä alu-
eelta toiselle. Yleiskaavan tuoma maankäyttö saattaa heikentää koko-
naisuuden toimivuutta häirinnän lisääntyessä ja Natura-alueen ulko-
puolisten ruokailualueiden vähentyessä.”

Lausunnot Natura-arvioinnista

Östersundom-toimikunta pyysi 28.4.2017 Natura-arvioinnista luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja 
niiltä, joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausunnot saatiin 
ELY-keskukselta, metsähallitukselta ja kolmelta muulta luonnonsuoje-
lualueen haltijalta. ELY-keskus ja metsähallitus päätyvät lausunnois-
saan saman sisältöisiin johtopäätöksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että muutettu yleiskaavaehdotus ei 
merkittävästi heikennä Sipoonkorven Natura 2000 -alueen suojelun pe-
rusteena olevia luonnonarvoja, kun esitetyt lieventämistoimenpiteen to-
teutetaan. 

Laaditun Natura-arvioinnin johtopäätöksistä poiketen ELY-keskus kat-
soo kuitenkin, että vaikutukset ovat Natura-arvioinnissa esitetyistä lie-
ventämistoimista huolimatta merkittävästi heikentäviä Mustavuorenleh-
to ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen suojelun perustee-
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na oleville seuraaville luonnonarvoille: kehrääjä, pyy, silikaattikalliot ja 
eheys linnuston kannalta tarkasteltuna. Merkittävät vaikutukset voitai-
siin ELY-keskuksen mukaan välttää, jos kaavaehdotukseen tehtäisiin 
seuraavat muutokset:

 Salmenkallion–Kantarnäsbergetin alueet osoitetaan luonnonsuoje-
lualueena, joka mahdollistaa virkistyskäytön ohjaamiseksi tarvitta-
vien liikkumiskieltojen ja -rajoitusten määräämisen luonnonsuojelua-
lueen rauhoitusmääräyksillä. Muilta osin selvitysalueen maankäyttö 
ratkaistaan siten, että alueet osoitetaan rakentamattomina pääosin 
virkistyskäytön tarpeisiin.

 Ekologista metsäyhteyttä Sipoonkorpeen levennetään ja sen säily-
minen turvataan, kunnes mahdollinen korvaava metsäyhteys on ke-
hitetty ja osoitettu toimivaksi.

ELY-keskus esittää Natura-lausunnossa esittämänsä johtopäätökset 
myös lausunnossaan ja muistutuksessaan yleiskaavaehdotuksesta. 

Natura-arvioinnista annetuissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat on 
huomioitu kaavamääräyksissä. Selvitysaluetta ei kuitenkaan ole muu-
tettu luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi, koska luonnonsuojelutarpeet 
ovat ratkaistavissa myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaa-
van valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajen-
nustarpeen määrittely ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyt-
tävät yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua. Sen sijaan selvitysalueen 
kaavamääräystä on täydennetty, ja selvitysalueelle on lisätty ajoitus-
määräys, joka velvoittaa perustamaan tarvittavat luonnonsuojelualueet 
muun yleiskaava-alueen rakentamisen edistyessä. Ratkaisun tarkem-
mat perustelut on esitetty vuorovaikutusraportissa vastineessa ELY-
keskuksen muistutukseen.

Yleiskaavan käsittelyvaiheet vuodesta 2015 eteenpäin

Yleiskaavan valmistelu kevään 2015 nähtävilläolon jälkeen

Natura-alueiden suojelu on saanut yleiskaavan valmistelussa merkittä-
vän roolin, ja suojelukysymysten ratkaiseminen on pitkittänyt yleiskaa-
van valmistelua useilla vuosilla. Kuitenkin pääosa Natura-alueiden suo-
jeluarvoista arvioitiin turvatuiksi jo vuoden 2014 kaavaehdotuksessa. 

Syksyllä 2014 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta, Sipoon kun-
nanhallitus ja Vantaan kaupunginhallitus olivat puoltaneet yleiskaa-
vaehdotuksen asettamista nähtäville. Östersundom-toimikunta päätti 
9.12.2014 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville, ja se oli nähtävillä ke-
väällä 2015. 
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Kaavan hyväksymisen kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousivat kaa-
van vaikutukset tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja 
luontotyyppiin. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavaehdotuksella oli luon-
nonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia lin-
tulajeista kehrääjään, pyyhyn ja ruisrääkkään, luontotyypeistä kasvi-
peitteisiin silikaattikallioihin ja ELY-keskuksen mukaan myös Natura-
alueen eheyteen.

Luonnonsuojelulain säännösten mukaan viranomainen ei saa hyväksyä 
suunnitelmaa, jos Natura-arviointimenettely osoittaa suunnitelman mer-
kittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue 
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lainsäädännön mukaan kaa-
vaehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi tällöin valtioneuvoston päätös-
tä siitä, että kaavaehdotus on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen Östersundom-toimikunta neu-
votteli kaavaratkaisusta Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuk-
sen ja ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteeksi muodostui Natura-
lainsäädännön kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytäminen niin, ettei 
kaavaratkaisulle tarvitse hakea poikkeamislupaa valtioneuvostolta on-
gelmallisiksi arvioitujen kolmen lintulajin ja yhden luontotyypin takia. 

Yhtenä mahdollisuutena tutkittiin kehrääjän ja pyyn suojelun toteutta-
mista laajentamalla Sipoonkorven kansallispuistoa, koska kansallis-
puistoa ympäröivillä alueilla esiintyy kehrääjiä ja pyitä runsaslukuisem-
min kuin Salmenkallion alueella. Tällainen vaihtoehto tulkittiin kuitenkin 
kompensaatiomenettelyksi, jollainen olisi mahdollinen vain siinä ta-
pauksessa, että suunnitelma toteutettaisiin em. valtioneuvoston päätök-
sellä.

Työtä jatkettiin suunnittelemalla ja arvioimalla erilaisia vaihtoehtoisia 
metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuja ja keinoja haitallisten luontovai-
kutusten lieventämiseen. Samalla kaavaratkaisua kehitettiin edelleen 
huomioiden myös muut yleiskaavan tavoitteet kuten asuntotuotannon, 
elinkeinotoiminnan ja kaavan taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden ta-
voitteet. Valmistelua ovat lisäksi ohjanneet kaavaehdotuksesta keväällä 
2015 annetut lausunnot ja muistutukset. Uusi kaavaehdotus perustuu 
ns. suora metrolinjaus -vaihtoehtoon.

Muutettu kaavaehdotus

Östersundom-toimikunnalle esiteltiin 26.6.2017 kaavaehdotus, jota oli 
muutettu huomattavasti verrattuna keväällä 2015 nähtävillä olleeseen 
ehdotukseen. Suurimmat muutokset koskivat metrolinjausta, Salmen-
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kallion aluetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä viheryhteyttä sekä 
maankäytön tehokkuutta.

Metrolinjaus oli suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita si-
jaitsevan Salmenkallion alueen kautta, ja samalla Salmenkallion met-
roasema oli poistettu. Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Rib-
bingön alueet merkittiin selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella muutettiin kaupunki-
rakennetta siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys 
ja Westerkullan kartanoa ympäröivät peltoalueet muodostavat yhdessä 
laajan viheralueen. Alue liittyy seudulliseen vihersormeen, joka ulottuu 
Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuoren kautta Sipoonkorpeen.

Rakentamista tehostettiin varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsil-
la, ja kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut. Arvio raken-
tamisen kokonaismäärästä on säilynyt kuitenkin suurin piirtein ennal-
laan, mm. koska Salmenkalliosta on poistettu rakentamisalueet. 

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaeh-
dotukseen valittiin Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Porvoonväylän 
pohjoispuolella Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympä-
ristövaikutusten arviointiin (YVA) ja teknistaloudelliseen vertailuun. 

Muutettu yleiskaavaehdotus on keväällä 2015 nähtävillä olleeseen eh-
dotukseen verrattuna taloudellisesti toteuttamiskelpoisempi. Syitä kaa-
vataloudellisen yhtälön paranemiseen ovat maankäytön tehostuminen 
ja kerrosalan sijoittuminen aiempaa suuremmassa määrin kuntien 
omistamille maille.  

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat olennaisia, joten ehdotus 
tuli asettaa uudelleen nähtäville.

Kuntien ja ELY-keskuksen lausunnot muutetusta kaavaehdotuksesta

Östersundom-toimikunta päätti 26.6.2017 pyytää Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien, Sipoon kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausun-
not Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta kaavaehdotukses-
ta (26.6.2017). Lausunnot päätettiin pyytää ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamista, jotta kaavaehdotuksen hyväksymisen edellytyk-
set voitaisiin varmistaa ennen kuin kaavaehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäville.

Helsingin kaupunginhallitus lausui Östersundom-toimikunnalle 
25.9.2017. Helsingillä ja Sipoolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdo-
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tuksen sisältöön. Vantaa esitti joitakin tarkistuksia Vantaan aluetta kos-
keviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysa-
luetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä 
Porvoonväylälle merkittyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös joita-
kin huomioita sekä tarkistuksia ja täydennyksiä kaava-aineistoon kos-
kien uhanalaisia luontotyyppejä, vähittäiskaupan määräyksiä, liikenne-
järjestelmää, maa-ainesten käsittelyaluetta sekä kaavamääräyksiä 
yleensä. Lisäksi ELY-keskus totesi, että metrohanke edellyttää YVA-
menettelyä.

Lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muu-
toksia ja täydennyksiä: 

 Westerkullan kartanon peltoalueet osoitettiin merkinnällä MA–mai-
semallisesti arvokas peltoalue.

 Westerkullan kartanon peltoalueisiin liittyvä alue osoitettiin merkin-
nällä viheralue.

 Länsisalmen rakentamisalueelle osoitettua katua siirrettiin.
 Kaavamääräyksiä täsmennettiin mm. ekologisen yhteyden kehitet-

tävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä vähittäiskaupan 
osalta.

 Kaavaselostusta täydennettiin mm. selvitysalueen, ekologisen yh-
teyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä maa-
ainesten käsittelyalueen osalta.

 Kaavaselostuksen liitteenä olevaa virkistysverkkosuunnitelmaa päi-
vitettiin.

 Vaikutusten arviointiraporttia täydennettiin mm. selvitysalueen, eko-
logisen yhteyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen 
sekä maa-ainesten käsittelyalueen osalta.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muutoksia: 

 Puroniityn virkistysyhteystarve linjattiin keskeisemmin.
 Länsisalmen ja Östersundomin rakentamisalueiden välisen virkisty-

salueen rajoja siirrettiin.
 Metron toteuttamispäätökseen sidottua yleiskaavan toteuttamisen 

ajoitusmääräystä muutettiin maakuntakaavaehdotukseen perustuen 
siten, ettei se koske Vantaan Länsimäkeä.

Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville

Kuntien ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella muokattu kaavaeh-
dotus esiteltiin Östersundom-toimikunnalle 15.12.2017, ja toimikunta 
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päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. Muutettu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.–9.2.2018.

Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 75 muistutusta, joihin 
sisältyi Uudenmaan ELY-keskuksen muistutus. Uudenmaan ELY-kes-
kus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysaluetta, Mustavuoren ja 
Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä Porvoonväylälle merkit-
tyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös tarkistuksia ja täydennyksiä 
kaava-aineistoon koskien erityisesti suojeltavaa lajia lahokaviosammal. 

Muissa muistutuksissa esille nostettuja aihepiirejä olivat mm. liikenne, 
luontoarvot ja luonnonsuojelu, kulttuurimaisema sekä selvitysten ja vai-
kutusten arvioinnin riittävyys. Kaavamerkinnöistä kritiikkiä saivat erityi-
sesti selvitysalue, vaiheistettu rakentamisalue sekä alue, jonka omi-
naispiirteet säilytetään. Esille tuotiin myös maanomistajien vaikea tilan-
ne ja pitkän rakennuskiellon vaikutukset. Selvästi eniten kritiikkiä herätti 
Landbon nykyisen asuinalueen läheisyyteen sijoitettu maa-ainesten kä-
sittelyalue. Asiasta muistuttivat Östersundom-seura ry sekä lukuisat yk-
sityishenkilöt saman sisältöisillä muistutuksillaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin 16 lausuntoa. Uudenmaan maakuntahalli-
tus katsoi, että kaavaehdotus sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuu-
teen ja ottaa asianmukaisesti huomioon maakuntakaavan sisältövaati-
mukset maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Metsähalli-
tus esitti muutoksia Sipoonkorpea, selvitysaluetta ja ekologisia yhteyk-
siä koskeviin kaavaratkaisuihin. Museovirasto kiinnitti huomiota mm. 
muinaismuistolain aiheuttamaan tutkimusvelvoitteeseen ja Porvoon 
museo kulttuuriympäristöjen arvottamiseen sekä Majvikin ja Granön 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

Porvoon kaupunki nosti esille pääkaupunkiseudun idän suunnan jouk-
koliikenneratkaisut. HSL katsoi mm., että muutettu yleiskaavaehdotus 
antaa edellistä ehdotusta paremmat mahdollisuudet raideliikenteeseen 
tukeutuvan maankäytön muodostumiseen, koska asemia on vähem-
män, metron linjaus on suoristettu ja maankäyttöä tiivistetty asemien 
ympäristössä. HSY kiinnitti huomiota mm. vesihuollon alue- ja tunneli-
varauksiin. Etelä-Suomen Energia Oy ja Fingrid Oyj esittivät muutoksia 
voimalinja- ja maakaapelimerkintöihin.

Helsingin seudun kauppakamari piti tärkeänä, että idän suunnan mer-
kittävä rakentamispotentiaali saadaan viimein käyttöön. Kauppakamari 
kommentoi mm. kaupan ohjausta ja liikennettä koskevia asioita.

Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa: Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto (AVI), liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi), ympäristöministeriö, Espoon, Hyvinkään, Jär-
venpään, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, Kirkkonummen, Mäntsä-
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län, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vihdin kunnat, Helsingin ja 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset, Tuusulan seudun vesilaitos, He-
len Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy sekä Vantaan 
Energia ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Vuorovaikutusraportissa (muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lau-
sunnot ja muistutukset, 19.6.2018, liite 4) on esitetty yhteenvedot kaa-
vaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista 
sekä vastineet niissä esitettyihin asioihin. Esitetyt näkökohdat on otettu 
huomioon tarkoituksenmukaisilta osin kaavan tavoitteet huomioon ot-
taen.

Viranomaisneuvottelu

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.4.2018. Neuvotte-
luun osallistuivat Östersundom-toimikunnan, ELY-keskuksen, ympäris-
töministeriön, liikenneviraston, metsähallituksen ja Uudenmaan liiton 
edustajat sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien asiantuntijoita. Neu-
vottelussa käytiin läpi ELY-keskuksen muistutuksessa esille nostetut 
muutostarpeet. Neuvotteluratkaisuun päästiin kaikissa asiakohdissa lu-
kuun ottamatta yleiskaavaan merkittyä selvitysaluetta. ELY-keskus kat-
soo, että Natura-alueen suojelun perusteena olevien luontoarvojen 
suojelemiseksi luonnonsuojelualuetta on laajennettava nimenomaan 
yleiskaavassa, eikä asiaa voi jättää ratkaistavaksi tarkemmassa suun-
nittelussa. Luonnonsuojelualuetta ei yleiskaavaehdotuksessa ole kui-
tenkaan laajennettu, koska luonnonsuojelutarpeet ovat ratkaistavissa 
myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaavan valmistelun aika-
na on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajennustarpeen määrittely 
ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyttää yleiskaavaa tar-
kempaa suunnittelua.

Nähtävilläolon jälkeen yleiskaavaan tehdyt muutokset

Muutetun kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on valmisteltu tarkis-
tettu kaavaehdotus. Kaavakarttaan, -merkintöihin ja määräyksiin on 
tehty muistutusten ja lausuntojen perusteella seuraavat muutokset: 

 Porvoonväylän uusi eritasoliittymä on muutettu varaukseksi eritaso-
liittymälle, ja liittymävarauksen kohdalle on lisätty silta. Liittymäva-
raukselle on annettu määräys: ”Eritasoliittymän toteuttaminen edel-
lyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T -ydinverkolle 
asetetut palvelutasotavoitteet.”

 Selvitysalueen rajausta on muutettu siten, ettei se sisällä yksityisten 
maita. Selvitysalueen merkinnän selitys on täsmennetty: ”Selvitysa-
lue, jolla on erityisiä luontoarvoja”, ja sen määräystä on muutettu. 
Lisäksi selvitysalueelle on annettu ajoitusmääräys: ”Selvitysalueelle 
on laadittava tarkempi suunnitelma ja perustettava tarvittavat luon-
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nonsuojelualueet ennen kuin asukasmäärä kilometrin etäisyydellä 
selvitysalueesta ylittää 10 000 asukasta.”

 Länsisalmen vaiheistettu rakentamisalue -merkintä on poistettu ja 
korvattu ajoitusmääräyksellä: ”Länsisalmen asuntoalueen tarkem-
massa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa metsälajis-
ton liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen 
Sipoonkorven kansallispuiston ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
alueen Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet välillä. Yh-
teyttä ei saa heikentää ennen kuin Länsisalmen alueen länsipuoli-
nen uusi ekologinen yhteys on käytettävissä.”

 Jätevedenpuhdistamon tulotunnelit (2 kpl) ja purkutunneli on lisätty 
kaavakarttaan

 Länsimäen ja Vaaralan alueelle on lisätty maanalainen 400 kV maa-
kaapeli Länsisalmi–Viikinmäki

 Ulkoilualueelle sijoittuneet asuinrakennusten alueet Puroniityn poh-
joisosassa on muutettu ”alueeksi, jonka ominaispiirteet säilytetään”

 Långörenissa ja Skutholmenin länsirannalla on tarkistettu luonnon-
suojelualueen rajausta Metsähallituksen hallinnoiman maan mukai-
seksi

 Majvikissa on laajennettu vähäisesti kerrostalovaltaista aluetta tar-
kempaan suunnitteluun perustuen

 Granötä koskevaan merkintään on lisätty: ”Alueelle voidaan vähäi-
sessä määrin sijoittaa pysyvää asutusta olevaan kylärakenteeseen 
ja vesiliikenteeseen tukeutuen”

 Venesatama-alueelle (Karhusaaressa) on annettu määräys: ”Alu-
eelle voidaan sijoittaa sellaista veneilyä ja saariston asutusta ja vir-
kistyskäyttöä palvelevaa toimintaa, joka voi sijaita asutuksen lähei-
syydessä”

 Yleisiin määräyksiin on lisätty: Tarkemmassa suunnittelussa on 
huomioitava: …erityisesti suojeltavat lajit ja selostuksen liitekartta 
”Arvokkaat luontokohteet”

 Arvokkaat luontokohteet -liitekarttaan on lisätty lahokaviosammalha-
vainnot

 Selostusta, vaikutusten arviointiraporttia, luontovaikutusten arviointi-
raporttia ja teknistaloudellista selvitystä on päivitetty ja täydennetty.

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset: 

 Länsisalmessa on laajennettu vähäisesti aluetta, jonka ominaispiir-
teet säilytetään

 Kaavakartalle on lisätty informatiivisena päällekkäismerkintänä Si-
poonkorven kansallispuiston alue

 Kaavakartalle on lisätty kaavaselostuksessa käytettyjä ja kaavan 
kannalta keskeisiä paikannimiä.
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Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäksi tehty teknisiä ja luettavuutta 
parantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Vuorovaikutus kaavan valmistelun aikana

Eri suunnitteluvaiheissa käyty vuorovaikutus ja saadut mielipiteet, kan-
nanotot, muistutukset ja lausunnot on koottu erillisiin raportteihin suun-
nitteluvaiheittain.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat 
mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet on koottu 
9.2.2012 päivättyyn raporttiin “osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin an-
netut vastineet”. Östersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet ke-
väällä 2012. 

Yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana saapuneet mielipiteet ja nii-
hin annetut vastineet on koottu 27.10.2014 päivättyyn vuorovaikutusra-
porttiin “vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana”. Ös-
tersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet päättäessään kaavaeh-
dotuksen nähtäville asettamisesta 9.12.2014.

Keväällä 2015 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta (9.12.2014) 
saadut muistutukset, lausunnot ja nähtävilläoloajan jälkeen saapuneet 
kirjeet sekä vastineet näihin on koottu 15.12.2017 päivättyyn vuorovai-
kutusraporttiin ”yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja 
muistutukset”.

Muutetusta kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä 
vastineet näihin on koottu 19.6.2018 päivättyyn vuorovaikutusraporttiin 
”muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset”.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta kaa-
vaselostuksesta (liite 2). Esityslistan liitteenä olevan aineiston lisäksi 
yleiskaava-aineistoon kuuluvat seuraavat raportit:

 Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica 
Oy, 31.3.2017

 Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018
 Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017
 Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran 

metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017
 Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017
 Suora metro -kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy 

& Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018
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 Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro -vaihtoeh-
don vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -
Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-aluee-
seen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 
5.4.2017

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017

Raportit ovat luettavissa verkossa osoitteessa: 

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/

Jatkotoimenpiteet

Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kuntien yhteinen Östersundom-
toimikunta. Hyväksymisen edellytyksenä toimikunnassa on, että Helsin-
gin, Vantaan ja Sipoon kunnanvaltuustot ovat päättäneet saman sisäl-
töisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä. Menette-
ly on kirjattu kuntien sopimukseen yhteisen yleiskaavan laatimisesta. 

Kaavakarttaan on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen 
tehty tekninen korjaus, joka koskee luonnonsuojelualueen rajausta. 
Luonnonsuojelualueen rajaus on korjattu metsähallituksen lausunnossa 
esitetyn mukaiseksi. Alueesta puuttui kaksi pientä metsähallituksen hal-
linnassa olevaa palaa Karhusaarentien varressa ja Björkuddenin koh-
dalla, joiden osalta suojelu on säädösvalmistelussa. Korjaus ei vaikuta 
kaavan sisältöön.

Muilta osin päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Oheismateriaali

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/
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1 Havainnekuva, 26.6.2017
2 Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Östersundom-toimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 643

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 
19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdo-
tuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava koskee Helsingin 
osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Länsisalmen kaupun-
ginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä 
Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön saarta.

Käsittely

08.10.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun lisätään uusi kappale:

"Kaupunginhallitus toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden luonto-
kohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen tur-
vaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huomioi-
den." 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

01.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 413

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Hankenumero 0724_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että kaupunginhallitus puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 se-
kä 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaa-
vaehdotuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava kos-
kee Helsingin osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Län-
sisalmen kaupunginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon 
kaupunginosista sekä Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön 
saarta.

Käsittely

04.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.

Kannattaja: Silvia Modig
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jape 
Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 4
Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Ada Rosa Johanna Saarinen, Mik-
ko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-2 
(4 tyhjää).

28.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Laine, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi
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§ 326
Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.2017 - 30.6.2018 väliseltä ajalta

HEL 2018-009940 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle 
on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuunottamatta sal-
lita.

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.2017-30.6.2018 välisellä ajalla 
13 kappaletta. Aloitteista 11 koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja 
kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. 
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Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi. 

Kunnan asukkaan aloitteista on pyydetty  toimialan lausunto. Aloittei-
den tekijöille on vastattu apulaispormestarin päätöksellä tai kirjeellä.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 639

HEL 2018-009940 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 327
Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraa-
misen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Matias Turkkilan kannat-
tamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupungin-
hallituksen on syytä linjata päätöksen perusteluissa, että kaupungin ti-
loja ei tule vuokrata järjestöille tai yhteisöille, jotka eivät ole sitoutuneet 
länsimaiseen käsitykseen naisten ja seksuaalivähemmistöihin kuulu-
vien yhdenvertaisista oikeuksista sekä tasavertaisesta asemasta.

12 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on 
syytä linjata päätöksen perusteluissa, että kaupungin tiloja ei tule vuok-
rata järjestöille tai yhteisöille, jotka eivät ole sitoutuneet länsimaiseen 
käsitykseen naisten ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertai-
sista oikeuksista sekä tasavertaisesta asemasta.

Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa As-
ko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Paju-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalai-
nen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
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Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Aleksi Niskanen, Mika Raatikainen, Juhani 
Strandén, Matias Turkkila

Tyhjä: 9
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Ulla-
Marja Urho

Poissa: 4
Maija Anttila, Jörn Donner, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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:
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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-
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-
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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

1 Valtuutettu Mohamed Abdirahimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 300

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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
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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

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
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Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369
markku.metsaranta(a)hel.fi
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§ 328
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 10.10.2018 § 301

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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
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§ 329
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 10.10.2018 § 302

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 330
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 10.10.2018 § 303

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 94 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
24.10.2018

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

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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§ 331
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 10.10.2018 § 304

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 332
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 10.10.2018 § 305

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 333
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 10.10.2018 § 306

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 334
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 10.10.2018 § 307

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 335
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 10.10.2018 § 308

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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
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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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2018 122 (345)
Kaupunginvaltuusto

Asia/21
24.10.2018

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

§ 336
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 
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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 10.10.2018 § 309

HEL 2018-002599 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 337
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 10.10.2018 § 310

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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
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§ 338
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 10.10.2018 § 311

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 339
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 10.10.2018 § 312

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 340
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 10.10.2018 § 313

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 341
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.
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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 10.10.2018 § 314

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

26.09.2018 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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§ 342
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-011134, 2018-011135, 2018-011136, 2018-011137

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Mika Raatikaisen aloite Kulttuuriratikan saamisesta Kon-
tulaan

 valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta 
Alppipuistoon

 valtuutettu Aleksi Niskasen aloite Helsingin sosiaali- ja terveysviras-
ton toiminnan selvittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakuproses-
sissa

 valtuutettu Mai Kivelän aloite terveyttä edistävän luonnon monimuo-
toisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 316
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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§ 317
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Mika Ebeling och Ulla-
Marja Urho till protokolljusterare med ledamöterna Silja Borgarsdóttir 
Sandelin och Dan Koivulaakso som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Mika Ebeling 
och Ulla-Marja Urho till protokolljusterare med ledamöterna Silja Bor-
garsdóttir Sandelin och Dan Koivulaakso 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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§ 318
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-009907 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Hilla Pekkanen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Säde Peltola till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Hilla Pekkanen (Gröna) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Hilla Pekkanen anhåller 21.9.2018 om avsked från förtro-
endeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av byte av 
hemkommun.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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 väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 640

HEL 2018-009907 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Hilla Pekkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Säde Peltolan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun 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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§ 319
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-009912 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Emma Kolu avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten

 valde Roosa Turkkila till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Emma Kolu (Gröna) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Emma Kolu anhåller 21.9.2018 om avsked från förtroen-
deuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av byte av 
hemkommun.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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 väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 21.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 641

HEL 2018-009912 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Emma Kolulle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Roosa Turkkilan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun 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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§ 320
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-010009 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Anja Tikkanen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Heta Warto-Tillander till nämndeman vid tingsrätten för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Anja Tikkanen (SDP) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Anja Tikkanen anhåller 24.9.2018 om avsked från förtro-
endeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten räknat från 
31.10.2018.



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 175 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
24.10.2018

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

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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 väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 24.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 642

HEL 2018-010009 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Anja Tikkaselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Heta Warto-Tillanderin käräjäoikeuden lautamieheksi vuo-
den 2021 toukokuun 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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§ 321
Initiativ från ungdomar under perioden 1.1–30.6.2018

HEL 2018-001093 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1–
30.6.2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att belys-
ningen utöver i Gamlas och Malmgård utökas också i and-
ra stadsdelar i Helsingfors. (Dani Niskanen) 

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bes-

lutsförslaget att det utreds om det är möjligt att gratis bju-
da ut överbliven skolmat, om sådan finns att tillgå, genom 
ett enkelt meddelande på skolans dörr. (Petrus Penna-
nen)

  
3 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 

från ungdomar att staden utreder möjligheterna att gratis 
dela ut överbliven, ätbar mat från skolor och andra av sta-
dens storkök. Utgångspunkten skulle kunna vara (med 
avvikelse från tidigare utredda sätt) t.ex. att matserverin-
gen efter skolmåltiden alltjämt hålls öppen för utomståen-
de. En annan möjlighet att minska matsvinnet är att till 
studerande dela ut mat som de kan ta med hem. (Maria 
Ohisalo)

  
4 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 

från ungdomar att staden utreder möjligheterna att ut-
veckla informationen om de ungas initiativkanal. Det skul-
le vara bra att bli bekant med initiativkanalen och använd-
ningen av den exempelvis på lektionerna i samhällslära, 
och lärarna bör ha ett bättre informationsunderlag om 
kanalen, så att kunskapen sprids bland de unga. (Maria 
Ohisalo)

  
5 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 

från ungdomar att staden utreder möjligheterna att erbju-
da lärarna mångsidig utbildning i sexualfostran och att öka 
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den elektroniska informationen om utbildningarna i syn-
nerhet till lärare i hälsolära. (Johanna Sydänmaa) 

  
6 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 

från ungdomar att det utreds om också social- och häl-
sovårdssektorn kan reagera på begäran i initiativ 3 om en 
snabb chattlinje, eftersom ungdomar också ber om hjälp 
vid psykiska problem. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Behandling

Under diskussionen framställdes sex förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Dani Niskanen understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att belys-
ningen utöver i Gamlas och Malmgård utökas också i and-
ra stadsdelar i Helsingfors.

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Suldaan Said 
Ahmed föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bes-
lutsförslaget att det utreds om det är möjligt att gratis bju-
da ut överbliven skolmat, om sådan finns att tillgå, genom 
ett enkelt meddelande på skolans dörr.

Ledamoten Maria Ohisalo understödd av ledamoten Johanna Sydän-
maa föreslog följande två hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att gratis 
dela ut överbliven, ätbar mat från skolor och andra av sta-
dens storkök. Utgångspunkten skulle kunna vara (med 
avvikelse från tidigare utredda sätt) t.ex. att matserverin-
gen efter skolmåltiden alltjämt hålls öppen för utomståen-
de. En annan möjlighet att minska matsvinnet är att till 
studerande dela ut mat som de kan ta med hem.

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 

från ungdomar att staden utreder möjligheterna att ut-
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veckla informationen om de ungas initiativkanal. Det skul-
le vara bra att bli bekant med initiativkanalen och använd-
ningen av den exempelvis på lektionerna i samhällslära, 
och lärarna bör ha ett bättre informationsunderlag om 
kanalen, så att kunskapen sprids bland de unga.

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Veronika 
Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att erbju-
da lärarna mångsidig utbildning i sexualfostran och att öka 
den elektroniska informationen om utbildningarna i syn-
nerhet till lärare i hälsolära.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Pentti 
Arajärvi föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att det utreds om också social- och häl-
sovårdssektorn kan reagera på begäran i initiativ 3 om en 
snabb chattlinje, eftersom ungdomar också ber om hjälp 
vid psykiska problem.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Dani Niskanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att belysningen utöver i 
Gamlas och Malmgård utökas också i andra stadsdelar i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eero Heinäluoma, Evelii-
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na Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 21
Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Ulla-Marja Ur-
ho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Dani Niskanens förslag till hem-
ställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsför-
slaget att det utreds om det är möjligt att gratis bjuda ut överbliven skol-
mat, om sådan finns att tillgå, genom ett enkelt meddelande på skolans 
dörr.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvi-
nen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kop-
ra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelko-
nen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Suldaan 
Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Pilvi Tor-



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 181 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
24.10.2018

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

sti, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 37
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Seija Muurinen, Jarmo Niemi-
nen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mi-
ka Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Johanna Sydänmaa, Ul-
la-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Maria Ohisalos första förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att gratis dela ut över-
bliven, ätbar mat från skolor och andra av stadens storkök. Utgångs-
punkten skulle kunna vara (med avvikelse från tidigare utredda sätt) 
t.ex. att matserveringen efter skolmåltiden alltjämt hålls öppen för ut-
omstående. En annan möjlighet att minska matsvinnet är att till stude-
rande dela ut mat som de kan ta med hem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Tuuli Kousa, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Maria Ohisa-
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lo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 17
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Tapio Klemetti, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti 
Niiranen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maria Ohisalos första förslag till 
hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Maria Ohisalos andra förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att utveckla informatio-
nen om de ungas initiativkanal. Det skulle vara bra att bli bekant med 
initiativkanalen och användningen av den exempelvis på lektionerna i 
samhällslära, och lärarna bör ha ett bättre informationsunderlag om ka-
nalen, så att kunskapen sprids bland de unga.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hako-
la, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laak-
sonen, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
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nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Blanka: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jörn Donner, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, 
Risto Rautava, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maria Ohisalos andra förslag till 
hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att staden utreder möjligheterna att erbjuda lärarna 
mångsidig utbildning i sexualfostran och att öka den elektroniska infor-
mationen om utbildningarna i synnerhet till lärare i hälsolära.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Moha-
med, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, 
Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi 
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Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar

Nej-röster: 3
Dani Niskanen, Wille Rydman, Juhani Strandén

Blanka: 12
Jörn Donner, Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till 
hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av initiativen 
från ungdomar att det utreds om också social- och hälsovårdssektorn 
kan reagera på begäran i initiativ 3 om en snabb chattlinje, eftersom 
ungdomar också ber om hjälp vid psykiska problem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluo-
ma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumi-
es, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim 
Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
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ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjo-
kari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 1
Jörn Donner

Frånvarande: 4
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som Helsingforsungdomar i 
åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Enligt 
26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året 
underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder 
som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska sam-
tidigt förmedla ett utlåtande i saken från ett organ som motsvarar ung-
domsfullmäktige, det vill säga ungdomsrådet i Helsingfors.

Vid behandling av de ungas initiativ tillåts diskussion. Beslut om enskil-
da initiativ från ungdomar tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller 
hemställningsklämmar.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmunt-
ra och stödja dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiati-
ven ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas för-
hoppningar och mål. Dessa utgångspunkter återspeglas också i be-
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handlingen av initiativen från ungdomar. Processerna och svarsrutiner-
na avviker nämligen något från dem som enligt förvaltningsstadgan 
tillämpas på initiativ från kommuninvånare. 

Ungdomarna har under vårsäsongen 2018 lagt fram 18 initiativ. Initiati-
ven har lämnats via webbplatsen Ruuti.net och de riktar sig till alla fyra 
sektorer. Sju initiativ riktar sig till kultur- och fritidssektorn, fem till fost-
rans- och utbildningssektorn respektive stadsmiljösektorn och ett till so-
cial- och hälsovårdssektorn. En stor del av initiativen har en koppling till 
ungdomsarbetet, till exempel initiativet om att få ungdomsarbete till 
Ode, initiativet om ungdomsgårdarnas öppettider eller initiativet om en 
assisterande chattservice. Det lades också fram flera initiativ om att för-
bättra möjligheten att idka motion. De övriga initiativen gällde en stor 
räcka med ärenden, allt från metrons tidtabell till gratis preventivmedel. 
Förbättringsförslagen var exakta, och de flesta initiativ innehöll också 
motiveringar. En sammanställning av initiativen från ungdomar och 
svaren på dem finns i bilaga 1 till detta ärende. 

Helsingfors ungdomsråd fäster i sitt utlåtande med anledning av initiati-
ven uppmärksamhet vid de långa svarstiderna och vid att svaren sak-
nar konkretion. Ungdomsrådet önskar också att man går ut med bättre 
information i skolorna om möjligheten för ungdomar att komma med ini-
tiativ. Ungdomsrådet anser att man med små men betydelsefulla för-
ändringar kan göra initiativinstrumentet till en välfungerande och av 
ungdomarna uppskattad påverkningskanal. Ungdomsrådets utlåtande 
utgör bilaga 2.

Stadsstyrelsen konstaterar att Krut, som är ungdomarnas påverknings-
system, har utvecklats kraftigt tillsammans med ungdomarna. Det råder 
ändå alltjämt en stor ojämnhet när det gäller hur ungdomarnas initiativ 
besvaras. I utvecklingsarbetet är det skäl att uppmärksamma både frå-
gan om klarspråk och svarstiderna. Behandlingen av initiativen ger ock-
så en bra plattform för sammanträffanden mellan stadens anställda och 
ungdomarna, och det borde man uppmuntra till. 

Ungdomsservicen har meddelat att den under loppet av höstsäsongen 
bereder anvisningar om svar på initiativen. Anvisningarna utarbetas i 
samarbete med ungdomarna. Jämsides med detta utvecklingsarbete 
startar staden med början 1.1.2019 ett tidsbestämt försök där ung-
domsrepresentanterna ges närvaro- och yttranderätt i alla sektorers 
nämnder. Förberedelsen av försöket har påbörjats.

När stadsfullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlem-
mar utsedda av ungdomarnas påverkansorgan rätt att vara närvarande 
och att yttra sig på mötet enligt 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Nuorten aloitteet 1.1.- 30.6.2018
2 Helsingin nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 638

HEL 2018-001093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.1.-30.6.2018 
tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 322
Infogande av köpoption i långvarigt arrendeavtal för en tomt (Mej-
lans, Zaidagatan, tomten 15643/1)

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade infoga en köpoption i arrendeavtalet för 
tomten 15643/1 (Mejlans, Zaidagatan) reserverad för HNS, enligt föl-
jande villkor:

1

Köpeskillingen bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 25,70 euro 
per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 500 euro/m² vy, index 1946).

2

Köpeskillingen bestäms utifrån ett à-pris justerat enligt det vid tidpunk-
ten för köpet senast offentliggjorda indexpoängtalet.

3

Den totala köpeskillingen höjs med en årlig ränta på två (2) % för tiden 
mellan undertecknandet av det långfristiga arrendeavtalet och under-
tecknandet av köpebrevet. 

4

Arrendetagarens köpoption gäller i tre år från och med undertecknan-
det av det långfristiga arrendeavtalet, dock längst till 31.12.2023. 

5

Vid ett eventuellt köp tillämpas stadens sedvanliga villkor för fastighets-
köp samt tilläggsvillkor som bestäms av behörig tjänsteinnehavare. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 189 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
24.10.2018

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

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsstyrelsen har 17.9.2018, § 598, beslutat reservera tomten 
15643/1 (Mejlans, Zaidagatan) åt HNS för planering av ett ögonsjuk-
hus, ända fram till 31.12.2020. Det är meningen att verksamhetslinjen 
för ögonsjukdomar vid HUCS Huvud- och halscentrum ska flytta till det 
nya ögonsjukhuset. Helheten omfattar ca 21 000 m² vy. Stadsmiljö-
nämnden har 21.8.2018, § 378, beslutat berättiga tomtchefen att arren-
dera ut denna tomt fram till 30.6.2048.

Det föreslås att stadsfullmäktige ska infoga en köpoption i arrendeavta-
let samt fastställa grunderna för försäljningen så att tomtens kvadrat-
meterpris då den säljs för sjukhusverksamhet ska motsvara ca 500 eu-
ro.

Föredragandens motiveringar

Reservering

HNS har 21.5.2018 ansökt om att tomten 15643/1 i Mejlans, som avses 
i detaljplaneändringen nr 11642, ska reserveras för HNS för planering 
av ett nytt ögonsjukhus. HNS har gjort en preliminär projektplan för ett 
sjukhus på ca 21 000 m² vy.

Stadsstyrelsen har 17.9.2018, § 598, beslutat reservera tomten åt HNS 
för planering av ett ögonsjukhus, ända fram till 31.12.2020.

Uppgifter om detaljplanen

Detaljplaneändringen nr 11642 trädde i kraft 4.4.2008. Den reservera-
de tomten 15643/1 har betecknats som kvartersområde för byggnader 
för verksamhetslokaler (KTY). Tomtens byggrätt är 21 000 m² vy. På 
tomten får anläggas högst 117 bilplatser. Byggnadens form och höjd 
har i detaljplanen definierats så att byggnaden ska vara tredelad – två i 
fem våningar och en i sex våningar – kombinerade med förbindelsekor-
ridorer.

Arrendetid och arrendets belopp
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Stadsmiljönämnden har 21.8.2018, § 378, beslutat berättiga tomtche-
fen att arrendera ut denna tomt fram till 30.6.2048.

Enligt de beslutade arrendegrunderna ska årsarrendet bestämmas så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 20,60 euro per kvadratmeter vånings-
yta. I prisnivån 5/2018 (index 19,46) är priset per kvadratmeter vå-
ningsyta cirka 400 euro. Årsarrendet är således nu ca 421 000 euro. 
Priset grundar sig på en utomstående värdering som inhämtats.

Köpoption

Det föreslås att arrendetagaren ska ha möjlighet att köpa tomten. Kö-
peskillingen är 25,70 euro/m²vy, dvs. högre än arrendet som nämns 
ovan, och dessutom tilläggs en årlig ränta på två procent räknat fr.o.m. 
att det långvariga arrendeavtalet undertecknats. Arrendetagaren bör ut-
nyttja köpoptionen inom tre år från och med undertecknandet av det 
långfristiga arrendeavtalet, dock senast 31.12.2023. Tomtens försälj-
ningspris är för närvarande ca tio miljoner femhundratusen 
(10 500 000) euro (500 euro/m²vy). Detta pris grundar sig på en utom-
stående värdering som finns att tillgå.

Till slut

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 636

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä osto-oikeuden HUS:lle varatun tontin 
15643/1 (Meilahti, Zaidankatu) maanvuokrasopimukseen seuraavin eh-
doin:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliö-
metrihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 

4

Vuokralaisen osto-oikeus on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tava-
nomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehtoja. 

17.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 378

HEL 2017-014000 T 10 01 01 00

Zaidankatu

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojao-
stolle tontin varaamista silmäsairaalan suunnittelua varten Meilahdesta 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on HUS-Tilakeskus (Y-tunnus 1567535-0).

2

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Varausalue on asemakaavan muutoksen nro 11642 mukainen tontti 
15643/1. 

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
sekä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

4

Tontille on suunniteltava silmäsairaala. Suunnitelulla ja toteutuksella ei 
saa aiheuttaa haittaa maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille tai 
kunnallistekniikan verkostoille.

5 

Varauksensaaja on tietoinen, että tontin maanalaisilla alueilla sijaitsee 
huolto- ja pysäköintiliikennetunneli suoja-alueineen (tu).

6

Varauksensaaja on tietoinen, ettei tontin rakentamiskelpoisuutta ole tut-
kittu.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

7

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdolli-
sesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

8

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

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

9

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tu-
omitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) 
tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksen-
saajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamisek-
si.

10
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Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausaikaa.

B

Kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa tonttipäällikön vuokraamaan 
kohdassa A mainitun tontin siten että:  

1

Vuokra-aika päättyy 30.6.2048.

2

Vuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 
20,60 euroa (nykyarvo 400 euroa/k-m², ind. 1946).

3

Vuokrauksen edellytyksenä on päätösehdotuksen kohdassa A sanottu 
varaus.

4

Vuokrauksessa muutoin noudatetaan liike- ja toimistoalueen vuokraso-
pimuslomakkeen ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä 
lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuokra-
laisella on kohdassa A mainittuun tonttiin osto-oikeus siten että:

1

Kauppahinta määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliö-
metrihintaa 25,70 euroa (nykyarvo 500 euroa/k-m², ind. 1946).

2

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksi-
pisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

3

Kokonaiskauppahintaa korotetaan kahden (2) %:n suuruisen vuotuisen 
koron mukaan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen 
ja kauppakirjan allekirjoittamisen väliseltä ajalta. 
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4

Vuokralaisen osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maan-
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin kauintaan 
31.12.2023 asti. 

5

Mahdollisessa kaupassa noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tava-
nomaisia ehtoja sekä toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä lisäehtoja. 

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 323
Arrendegrunder för vissa tomter (Malm och Vik)

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunder till 31.12.2080 för de i bila-
ga 1 angivna tomterna för flervåningshus (AK), tomterna för bostads-
hus (A), tomterna för radhus och andra kopplade bostadshus (AR), 
tomterna för småhus (AP), tomterna för gemensam gård (AH) och bil-
platstomterna (LPA), eller de tomter som bildas av dessa, i 38 stadsde-
len (Malm) och för de i bilaga 1 angivna tomterna för bostadshus (A), 
eller de tomter som bildas av dessa, i 36 stadsdelen (Vik) på de villkor 
som framgår av bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En detaljplaneändring nr 12170 har fastställts för Tullberget i Malm. Bo-
stadstomter planlagda i området har reserverats för olika aktörer och 
arrendegrunder för tomterna ska nu fastställas.

I detaljplaneområdet finns dessutom tre bilplatstomter (LPA) 38152/4, 
38230/1 och 38231/2 och en tomt för en gemensam gård (AH) 38230/4 
för vilka arrendegrunder samtidigt ska fastställas enligt vedertagen 
praxis.

Arrendegrunderna för bostadstomterna för bostäder med hitasvillkor, 
bostäder med statligt räntestöd och bostadsrättsbostäder (AK och A) i 
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Tullberget motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 507 euro 
per kvadratmeter våningsyta. Enligt förslaget till arrendegrunder blir ar-
rendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 2,03 euro per 
kvadratmeter i månaden (med beaktande av den s.k. Ara-nedsättning-
en ca 1,62 euro per kvadratmeter i månaden). De föreslagna arrende-
grunderna för bostadstomterna för oreglerad bostadsproduktion (AK 
och A) motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 585 euro per 
kvadratmeter våningsyta. Enligt förslaget till arrendegrunder blir arren-
dets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 2,34 euro per kvadrat-
meter i månaden.

De föreslagna arrendegrunderna för bostadstomterna för bostäder med 
hitasvillkor, bostäder med statligt räntestöd och bostadsrättsbostäder 
(AR och AP) i Tullberget motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) 
på ca 585 euro per kvadratmeter våningsyta. Enligt förslaget till arren-
degrunder blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 
2,34 euro per kvadratmeter i månaden (med beaktande av den s.k. 
Ara-nedsättningen ca 1,87 euro per kvadratmeter i månaden). De före-
slagna arrendegrunderna för bostadstomterna för oreglerad bostads-
produktion (AR och AP) motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) 
på ca 663 euro per kvadratmeter våningsyta. Enligt förslaget till arren-
degrunder blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 
2,65 euro per kvadratmeter i månaden.

En detaljplaneändring nr 11380 har fastställts för området i Viksbacka. 
För bostadstomterna 36265/1, 2 och 3 i detaljplanen har arrendegrun-
der inte fastställts. Tomterna i fråga har dock redan reserverats och ar-
rendegrunder för dessa ska nu fastställas.

Två av bostadstomterna 36265/1, 2 och 3 i Viksbacka förverkligas i 
form av projekt med kortvarigt statligt räntestöd och en i form av ägar-
bostadsproduktion med fri finansiering. De föreslagna arrendegrunder-
na motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på 605 euro per 
kvadratmeter våningsyta. Enligt förslaget till arrendegrunder blir arren-
dets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 2,41 euro per kvadrat-
meter i månaden.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2015 (§ 836) reservera bostadstomterna 
38152/3 (AP), 38230/2, 5 och 6 (AK), 38230/3 (AR), 38231/1 (AK), 
38231/3 (AR), 38232/2, 4 och 8 (A), 38232/3, 5, 6, 7, 9 och 10 (AP) i 
detaljplaneområdet Tullberget i Malm till 31.12.2016 enligt följande
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 tomten 38152/3 för Kastelli-talot Oy för planering av prisreglerade 
ägarbostäder

 tomterna 38230/2 och 6 för bostadsproduktionsbyrån för planering 
av hyresbostäder med statligt stöd

 tomten 38230/3 för bostadsproduktionsbyrån för planering av bostä-
der av mellanformstyp

 tomten 38230/5 för bostadsproduktionsbyrån för planering av hyres-
bostäder med statligt stöd och bostäder av mellanformstyp

 tomterna 38231/1 och 3 för T2H Rakennus Oy för planering av pris-
reglerade ägarbostäder

 tomten 38232/1 för Rakennusliike Lapti Oy för planering av prisreg-
lerade ägarbostäder

 tomterna 38232/2, 3 och 5 för Basso Building Systems Oy för pla-
nering av prisreglerade ägarbostäder

 tomterna 38232/4, 6 och 7 för e-House Oy (FO-nummer 2358552-3) 
för planering av prisreglerade ägarbostäder

 tomterna 38232/8, 9 och 10 för Rakennustoimisto Rasto Oy för pla-
nering av prisreglerade ägarbostäder

Rakennustoimisto Rasto Oy har avstått från sin reservering, efter vilket 
den tidigare fastighetsnämnden 16.6.2016 (§ 284) har reserverat tom-
terna nr 38232/8–10 för Avain yhtiöt Oy på basis av den fortlöpande 
tomtansökningen utgående från att den ena av tomterna 8 och 9 reser-
veras för planering av priskontrollerade ägarbostäder och den andra för 
planering av bostadsrättsbostäder. Tomten 38232/10 reserveras för 
planering av prisreglerade ägarbostäder.

Fastighetsnämnden har 17.11.2016 (§ 468) beslutat ändra reservering-
en för tomten 38232/4 så att bostäder med kortvarigt statligt räntestöd 
alternativt kan byggas på tomten. Samtidigt beslutade nämnden ändra 
reserveringen för tomten till en gemensam reservering för e-House Oy 
och Investors House Oyj.

Fastighetsnämnden har 23.2.2017 (§ 95) beslutat ändra reserveringen 
för tomterna 38230/3 och 5 så att tomten 38230/3 anvisas för planering 
av hyresbostäder med statligt räntestöd och tomten 38230/5 i sin hel-
het för planering av bostäder av mellanformstyp.

Fastighetsnämnden har dessutom 20.4.2017 (§ 190) beslutat reservera 
bostadstomterna 36265/1, 2 och 3 för e-House Oy, IVH Asunnot Oy 
och Investors House Oyj till 31.12.2018 så att två av tomterna anvisas 
för planering av bostäder med kortvarigt statligt räntestöd och en av 
tomterna för produktion av ägarbostäder med fri finansiering.

Uppgifter om detaljplanen
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Stadsfullmäktige godkände 19.6.2013 (§ 255) detaljplaneändringen 
nr 12170 för området söder om Tullbergsvägen. Detaljplanen har vunnit 
laga kraft 9.8.2013. 

Stadsfullmäktige godkände 9.5.2007 (§ 131) detaljplan och detaljpla-
neändring nr 11380 för Viksbacka västra del II. Detaljplanen har vunnit 
laga kraft 21.6.2007.

Tomtuppgifter

Tomternas arealer, adresser, byggrätter och detaljplaneuppgifter fram-
går av bilaga 1.

Markuppgifter

I detaljplaneområdet söder om Tullbergsvägen har det enligt de till-
gängliga uppgifterna inte utövats sådan verksamhet som kan ha orsa-
kat förorening av marken. Undersökningen av eventuella skadliga äm-
nen i marken i området pågår.

Marken på bostadstomterna i Viksbacka har sanerats i enlighet med 
miljöcentralens beslut om miljötillstånd och en slutrapport om sanering-
en har gjorts upp.

Förslag till arrendeprinciper

Jämförelseuppgifter

I fråga om bostadstomterna söder om Tullberget konstateras det som 
jämförelseuppgifter att stadsfullmäktige 3.3.2010 (§ 59) beslutade be-
myndiga den tidigare fastighetsnämnden att utarrendera flervånings-
hustomterna (med detaljplanebeteckningen AK och A) i stadens ägo i 
detaljplanen 11465 för Ormusåker i Malm så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvarades av 
priset 24 euro per kvadratmeter våningsyta. Tomterna är utarrenderade 
för reglerad produktion.

I fråga om bostadstomterna i Viksbacka konstateras det som jämförel-
seuppgifter att den tidigare fastighetsnämnden 9.3.2017 (§ 113) beslu-
tade bemyndiga avdelningschefen för tomtavdelningen att inkludera 
villkor för köprätt i de långvariga arrendeavtalen för bostadstomterna 
36113/2, 3 och 4 så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvarades av priset 30 euro per 
kvadratmeter våningsyta. Tomterna är utarrenderade för oreglerad bo-
stadsproduktion.

Arrendet för bostadstomter
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Årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 38230/2, 5 och 6, 38231/1 
och 38232/1 samt för tomterna för bostadshus (A) 38232/2, 4 och 8 
kan bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om tomterna för produktion av bostä-
der med hitasvillkor, bostäder med statligt räntestöd eller bostadsrätts-
bostäder, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 19,50) på 
ca 507 euro per kvadratmeter våningsyta. I fråga om tomterna för ore-
glerad bostadsproduktion motsvaras poängtalet av 30 euro per 
kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 
19,50) på ca 585 euro per kvadratmeter våningsyta.

I fråga om tomterna för bostäder med hitasvillkor, bostäder med statligt 
räntestöd eller bostadsrättsbostäder (AK och A) blir arrendets teoretis-
ka effekt på boendekostnaderna ca 2,03 euro per kvadratmeter i måna-
den (ca 1,62 euro per kvadratmeter i månaden med beaktande av den 
s.k. Ara-nedsättningen). I fråga om tomterna för oreglerad bostadspro-
duktion (AK och A) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnader-
na ca 2,34 euro per kvadratmeter i månaden.

Årsarrendet för tomterna för radhus och andra kopplade bostadshus 
(AR) 38230/3 och 38231/3 och för småhustomterna (AP) 38152/3, 
38232/3, 5, 6, 7, 9 och 10 kan bestämmas så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om tomterna för pro-
duktion av bostäder med hitasvillkor, bostäder med statligt räntestöd el-
ler bostadsrättsbostäder, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 
19,50) på 585 euro per kvadratmeter våningsyta. I fråga om tomterna 
för oreglerad bostadsproduktion motsvaras poängtalet av 34 euro per 
kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 
19,50) på ca 663 euro per kvadratmeter våningsyta.

I fråga om tomterna för bostäder med hitasvillkor, bostäder med statligt 
räntestöd eller bostadsrättsbostäder (AR och AP) blir arrendets teore-
tiska effekt på boendekostnaderna ca 2,34 euro per kvadratmeter i må-
naden (ca 1,87 euro per kvadratmeter i månaden med beaktande av 
den s.k. Ara-nedsättningen). I fråga om tomterna för oreglerad bostads-
produktion (AR och AP) blir arrendets teoretiska effekt på boendekost-
naderna 2,65 euro per kvadratmeter i månaden.

Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver våningsytan i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Årsarrendet för lokaler för offentlig service (bl.a. daghem), lokaler för 
grupphem eller andra lokaler enligt beteckningen Y och utrymmen för 
kommunaltekniska anordningar som eventuellt förläggs till bostadstom-
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terna kan bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 16 euro per 
kvadratmeter våningsyta, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 
19,50) på ca 312 euro per kvadratmeter våningsyta. 

Årsarrendet för tomterna för bostadshus (A) 36265/1, 2 och 3 i Viks-
backa kan bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 31 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om tomterna för oreglerad bostadspro-
duktion, vilket motsvarar ett nuvärde (06/2018, index 19,50) på 
ca 605 euro per kvadratmeter våningsyta. Arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna uppgår då till ca 2,42 euro per kvadratmeter i må-
naden.

Arrendepriserna har bestämts med beaktande av arrendepriserna för 
bostadstomterna i området, tomternas läge i området, grundbered-
ningsförhållandena på tomterna och finansierings- och besittningsfor-
merna för dessa.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av tomtens kalkylmässiga pris.

Arrendetiden föreslås vara cirka 60 år. Arrendetiden går då ut 
31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperusteet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 637
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HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin 38. kau-
punginosan (Malmi) liitteessä 1 mainittujen asuinkerrostalotonttien 
(AK), asuinrakennusten tonttien (A), rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten tonttien (AR), asuinpientalotonttien (AP), yhteispiha-
tonttien (AH) ja autopaikkatonttien (LPA) tai niistä muodostettavien 
tonttien sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) liitteessä 
1 mainittujen asuinrakennusten tonttien (A) tai niistä muodostettavien 
tonttien vuokrausperusteet 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin pe-
riaattein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 407

HEL 2018-008488 T 10 01 01 02

Harjannetie, Bysantinkuja, Pilvenpyörteentie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) asemakaa-
van muutokseen nro 12170 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuin-
kerrostalotontit (AK), asuinrakennusten tontit (A), rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten tontit (AR), asuinpientalotontit (AP), yhte-
ispihatontin (AH) ja autopaikkatontit (LPA) tai niistä muodostettavat ton-
tit sekä Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) asemakaavan 
muutokseen nro 11380 sisältyvät ja liitteestä nro 1 ilmenevät asuinra-
kennusten tontit (A) tai niistä muodostettavat tontit 31.12.2080 saakka 
liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 324
Detaljplaneändring för Vandrargatan 11–15 i Nordsjö (nr 12509)

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 1 och 3 i 
kvarteret 54010 och gatuområden i 54 stadsdelen (Nordsjö, Rastböle) 
enligt ritning nr 12509, daterad 12.6.2018, 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 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
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 Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
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Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Sökanden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller kvarteret 54010 på Vandrargatan 11–15. 
Den huvudsakligen tomma verksamhetsbyggnaden ändras till ett stu-
denthem och den obyggda tomtdelen, som fungerat som parkerings-
område för kontorshuset, ändras till tomter för flervåningshus.

Det stadsbildsmässiga och funktionella målet är att utveckla östra än-
dan av Vandrargatan till en avgränsad och fulländad stadsgata, mot vil-
ken affärs- och gemensamhetslokalerna och byggnadernas ingångar 
öppnar sig. Höjden på de nya byggnaderna varierar från sex till åtta vå-
ningar. Det planerade studenthemmet i området är en del av projektet 
Flervåningshus under utveckling.

Planeringsområdet omfattar 5 438 m². I detaljplanelösningen är områ-
dets totala våningsyta 9 860 m² vy och utöver det ska det byggas 380 
m² vy affärslokaler. Området beräknas få ca 220 nya invånare. Detalj-
planens kvarterseffektivitet är 2,4.

Förverkligandet av detaljplanen förtätar stadsstrukturen i närheten av 
Rastböle metrostation.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål.

Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 reservera tomten 54010/3 för 
partnerskapsplanläggning och planering av bostadsprojekt.

Utgångspunkter för området och nuläge

Detaljplaneområdet ligger i närheten av Rastböle metrostation. Zonen 
mellan Vandrargatan och Norstråket har ursprungligen planlagts som 
arbetsplatsområde, men på grund av den ringa efterfrågan på arbets-
platstomter har tomter i området omdisponerats för boende.

Områdets detaljplan är från år 2008.

Den existerande tomten för en verksamhetsbyggnad 54010/1 är i privat 
ägo. Helsingfors stad äger tomten 54010/3 och gatuområdena. Detalj-
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planelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen 
har förhandlats fram med sökanden.

Växelverkan

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
växelverkan och deltagande. I rapporten om växelverkan anges myn-
digheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter i samman-
drag och genmälena till påpekandena i dessa. 

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 3.4 –2.5.2018. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gav utlåtanden om 
detaljplaneförslaget. I utlåtandena framförs inga invändningar mot inne-
hållet i detaljplaneförslaget.

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. 

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver inte läggas fram 
på nytt.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställ-
ning. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 kartta, päivätty 12.6.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 selostus, päivätty 

12.6.2018
3 Vuorovaikutusraportti 23.3.2018, täydennetty 12.6.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 12.6.2018

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
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Sökanden

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 635
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HEL 2017-001092 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) 
korttelin 54010 tonttien 1 ja 3 sekä katualueiden asemakaavan muutok-
sen 12.6.2018 päivätyn piirustuksen numero 12509 mukaisena ja kaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 325

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12509 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Rastila) korttelin 54010 tontteja 1 ja 3 sekä katualueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyt-
telytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Kiinteistö Oy Avaratalo: 6 500 euroa

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

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
19 kokouksen asiana nro 7.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Marttila, arkkitehti, puhelin: 310 20337

johanna.marttila(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.03.2018 § 14

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Hankenumero 0604_6

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12509 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. 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: 12509
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2018
Pohjakartta valmistunut: 25.1.2018
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 12.10.2017

HEL 2017-001092 T 10 03 03

Rakennuslupaa myönnettäessä otettava huomioon metrosta tuleva me-
lu, sekä ettei rakentamisen aikana aiheuteta vaaraa liikenteelle millään 
rakennustyöllä.

Metroradalla on jatkuvaa liikennettä päivittäin n. 04:30 – 24:00, sekä 
satunnaisesti radan kunnossapitotöitä öisin. Normaali liikenne ajaa tu-
ossa kohdassa 80km/h. Se aiheuttaa melua, joka ei todennäköisesti 
ole ollut ongelma toimistotyössä. Jos rakennus nyt muutetaan asunno-
iksi, voi esim. nukkuminen häiriintyä. Rakennuksessa siis pitää olla riit-
tävän hyvä äänieristys.

Rakennettaessa pitää ottaa huomioon HKL:n ohje 
https://www.hel.fi/hel2/hkl/metro/HKL_tyoskentely_metroradan_lahei-
syydessa.pdf (julkisesti jaossa) sekä Metron toimintaohjeet (eivät ole 
julkisesti jaossa).

Lisätiedot
Heikki Koskinen, Rataisännöitsijä, puhelin: 050 559 1990

heikki.koskinen(a)hel.fi
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§ 325
Gemensam generalplan för Östersundom

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige tillstyrkte förslaget till gemensam generalplan för Ös-
tersundom nr 12320, daterad 9.12.2014 och ändrad 15.12.2017 och 
19.6.2018. Den gemensamma generalplanen gäller Östersundoms 
stordistrikt för Helsingfors del, stadsdelen Västersundom och delar av 
stadsdelarna Västerkulla, Fagersta och Gjutan för Vandas del och om-
rådet Majvik och ön Granö för Sibbos del.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den ge-
mensamma generalplanen nr 12320 för Östersundom att 
det utreds om en funktionell naturförbindelse mellan de 
havsnära områdena och nationalparken Sibbo storskog kan 
anläggas och de uråldriga silikatklipporna i Sundbergsområ-
det samtidigt bevaras så sammanhängande som möjligt. 
Denna naturförbindelse skulle också göra möjligheterna till 
företagsverksamhet i området mångsidigare i framtiden. (Ar-
ja Karhuvaara)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den ge-

mensamma generalplanen nr 12320 för Östersundom att 
det tillsammans med Museiverket, Helsingfors stadsmu-
seum och Borgå museum utreds om det är möjligt att i 
landskapet ange informationsställen, exempelvis infotavlor, 
för att lyfta fram de värdefulla objekt och områden och de 
arkeologiska objekt i kulturmiljön på land och under vatten 
som värdesatts i olika inventeringar. (Laura Kolbe)

Behandling

Ledamoten Jarmo Nieminen understödd av ledamoten Leo Stranius fö-
reslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning utgående från att 
NTM-centralens natur- och Naturautredningar beaktas i full utsträck-
ning.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
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JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
NTM-centralens natur- och Naturautredningar beaktas i full utsträck-
ning.

Ja-röster: 71
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina 
Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani 
Strandén, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Zahra Abdulla, Emma Kari, Mai Kivelä, Sami Muttilainen, Jarmo Niemi-
nen, Amanda Pasanen, Nelli Ruotsalainen, Satu Silvo, Leo Stranius

Blanka: 2
Mia Haglund, Suldaan Said Ahmed

Frånvarande: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Elina Moisio föreslog 
under diskussionen att följande ska läggas till beslutet:

Stadsfullmäktige konstaterar att skyddet av de värdefulla naturobjekten 
ges särskild tyngd vid den fortsatta planeringen och att tryggandet av 
naturvärdena bedöms helhetsbetonat och med beaktande av de sam-
mantagna effekterna.

Dessutom framställdes tre förslag till hemställningsklämmar.
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Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Elina Moisio fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den gemen-
samma generalplanen nr 12320 för Östersundom att det ut-
reds om en funktionell naturförbindelse mellan de havsnära 
områdena och nationalparken Sibbo storskog kan anläggas 
och de uråldriga silikatklipporna i Sundbergsområdet samtidigt 
bevaras så sammanhängande som möjligt. Denna naturförbin-
delse skulle också göra möjligheterna till företagsverksamhet i 
området mångsidigare i framtiden.

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Sami Muttilainen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den gemen-
samma generalplanen nr 12320 för Östersundom att det till-
sammans med Museiverket, Helsingfors stadsmuseum och 
Borgå museum utreds om det är möjligt att i landskapet ange 
informationsställen, exempelvis infotavlor, för att lyfta fram de 
värdefulla objekt och områden och de arkeologiska objekt i 
kulturmiljön på land och under vatten som värdesatts i olika 
inventeringar.

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Mia Haglund föreslog 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
kompensera de försämrade naturvärdena genom att öka skyd-
det på annat håll.

Omröstningsordning

Först tas motförslaget upp till omröstning. Därefter tas hemställnings-
klämmarna särskilt upp till omröstning.

8 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Till beslutet läggs följande: Stadsfullmäktige konstaterar 
att skyddet av de värdefulla naturobjekten ges särskild tyngd vid den 
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fortsatta planeringen och att tryggandet av naturvärdena bedöms hel-
hetsbetonat och med beaktande av de sammantagna effekterna.

Ja-röster: 40
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Mika Ebeling, 
Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Ni-
iranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 31
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia 
Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nelli Ruotsalainen, Sul-
daan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 11
Maija Anttila, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, 
Jukka Järvinen, Abdirahim Mohamed, Hannu Oskala, Nasima Razmy-
ar, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies

Frånvarande: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

9 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den ge-
mensamma generalplanen nr 12320 för Östersundom att det utreds om 
en funktionell naturförbindelse mellan de havsnära områdena och na-
tionalparken Sibbo storskog kan anläggas och de uråldriga silikatklip-
porna i Sundbergsområdet samtidigt bevaras så sammanhängande 
som möjligt. Denna naturförbindelse skulle också göra möjligheterna till 
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företagsverksamhet i området mångsidigare i framtiden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Di-
arra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hei-
mo Laaksonen, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu 
Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Nelli Ruot-
salainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura 
Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 18
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Ab-
dirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Pilvi Torsti, Thomas Wall-
gren, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till 
hemställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den ge-
mensamma generalplanen nr 12320 för Östersundom att det tillsam-
mans med Museiverket, Helsingfors stadsmuseum och Borgå museum 
utreds om det är möjligt att i landskapet ange informationsställen, ex-
empelvis infotavlor, för att lyfta fram de värdefulla objekt och områden 
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och de arkeologiska objekt i kulturmiljön på land och under vatten som 
värdesatts i olika inventeringar. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhin-
mäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Nii-
ranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Van-
hanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sanna Vesikansa, Anna Vu-
orjoki, Ozan Yanar

Blanka: 9
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Pia Kopra, 
Petrus Pennanen, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Thomas Wall-
gren, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 3
Jasmin Hamid, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hem-
ställningskläm.

11 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att kompensera de försämrade naturvärdena genom att öka skyddet på 
annat håll.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
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delin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mia Haglund, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Dan Koivulaakso, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Juha Hakola, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Me-
ri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Juhani Strandén, 
Matias Turkkila

Blanka: 34
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Abdirahim Mo-
hamed, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vep-
sä

Frånvarande: 4
Jasmin Hamid, Tuuli Kousa, Jussi Niinistö, Jan Vapaavuori

Ordföranden Tuuli Kousa meddelade att hennes avsikt hade varit att 
rösta JA.

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mai Kiveläs förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
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5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Generalplanelösningens centrala innehåll

Östersundoms gemensamma generalplan öppnar upp för en utvidgning 
av huvudstadsregionen österut. Planen möjliggör bostadsbyggande för 
ca 80 000–100 000 nya invånare och ca 15 000–40 000 nya arbetstill-
fällen i planområdet. Samtidigt anvisar planen omfattande områden för 
rekreation, friluftsliv och naturskydd. Planen baserar sig på ett effektivt 
kollektivtrafiksystem vars stomme bildas av förlängningen av östmetron 
från Mellungsbacka till Majvik i Sibbo. En förutsättning för att planen 
ska genomföras är att det fattas ett bindande beslut om att bygga met-
ron.

Planområdets areal är 44,5 km², varav ca 39 km² är markområde. I 
planförslaget utgör byggnadsområdena cirka 19 km², grönområdena 
cirka 12 km² och naturskyddsområdena cirka 4 km². Centrumen och de 
bostadsdominerade områdena (16 km²) fördelar sig enligt följande: om-
råde för centrumfunktioner (4 %), område dominerat av flervåningshus 
(27 %), område dominerat av stadssmåhus (32 %), område dominerat 
av småhus (28 %) och område vars särdrag ska bevaras (10 %). Den 
totala våningsytan har uppskattats till ca 5 900 000–8 100 000 m², 
varav våningsytan för boende uppgår till 4 200 000–5 300 000 m². Bo-
stadsvåningsytan består av flervåningshus (52 %), stadssmåhus 
(32 %) och småhus (16 %).

Längs kusten bildar byggnadsområdena en tätortsstruktur som i norr 
gränsar till det skogsområde som omger Sibbo storskog och i söder till 
havet och Natura- och naturskyddsområdena Svarta backen och Ös-
tersundoms fågelvatten. De gröna korridorerna i nord-sydlig riktning 
binder samman naturområdena och delar in tätorterna.

Området mellan havet och Borgåleden, i anslutning till metrostationer-
na, Nya Borgåvägen och den nya huvudgatan ska byggas mest kom-
pakt. Merparten av detta kärnområde har anvisats som område för 
centrumfunktioner och som bostadsområde dominerat av flervånings-
hus. De höghusdominerade områdena Zachrisbacken och Majvik sträc-
ker sig ända ner till havsstranden. Zachrisbacken ska bli ett regionalt 
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viktigt centrum. De områden som ligger längst bort från metrozonen 
planeras som områden dominerade av stadssmåhus och småhus, vilka 
kopplas till metrocentrumen via anslutningstrafik.

I generalplanen anvisas omfattande områden för rekreation, friluftsliv 
och naturskydd. Rekreations- och grönområdena utgör ca 30 % av ge-
neralplanens areal, och deras andel av planens totala areal, utred-
ningsområdet och naturskyddsområdena är ca 40 %. Nätverket av 
grönområden består av vidsträckta, sammanhängande grönområden 
och smalare gröna korridorer längs bäckdalarna som kopplar samman 
dessa grönområden. Nätverket av grönområden säkerställer att de 
ekologiska förbindelserna bevaras mellan Svarta backen, Ös-
tersundoms fågelvikar och nationalparken Sibbo storskog. Den vikti-
gaste förbindelsen hänför sig till helheten av grönområden som sträc-
ker sig från Nybondas och Botbyviken i söder via Svarta backen och 
Västersundom till Sibbo storskog i norr och bildar en av Helsingforsre-
gionens grönkorridorer.

Möjligheter som generalplanen erbjuder

Generalplanen för Östersundom ger möjlighet att utvidga Helsingfors-
regionens urbana tätortsstruktur österut med stöd av effektiv kollektiv-
trafik, vilket är nödvändigt för att regionen ska kunna växa balanserat i 
olika riktningar. Utbyggnaden av Östersundom skapar förutsättningar 
för att utveckla regionen österut även utanför generalplaneområdet. 

Östersundom innebär också en unik chans att bygga en stadsdel för 
upp till 100 000 invånare, med dagens och även morgondagens kun-
skaper och tekniska lösningar, och erbjuder en internationellt intressant 
inblick i de finska kunskaperna i att bygga städer. Det lönar sig att nytt-
ja denna möjlighet ambitiöst och att eftersträva hållbara lösningar. Byg-
gandet tar årtionden vilket gör det möjligt att testa, undersöka och 
tillämpa produktutveckling. Östersundom kan bli en föregångare och en 
testplattform för urbant byggande och teknisk produktutveckling, samti-
digt som nya innovationer och ny affärsverksamhet får en chans. Bran-
schens innovativa aktörer bör lockas med i samarbetet för att bygga en 
hållbar stad som inte belastar miljön.

Områdets nuläge

I dag är planområdet i huvudsak ett landsbygdsområde i utkanten av 
den täta stadsstrukturen i Helsingfors och Vanda. Logistiskt och trafik-
mässigt har området ett utmärkt läge intill nationellt viktiga trafikförbin-
delser, Borgåleden och Ring III, samt Nordsjö hamn. Från Helsingfors-
Vanda flygplats kommer man enkelt till området. Merparten av de nu-
varande ca 6 400 invånarna bor i Västerkulla höghusområde i Vanda. 
Det finns ca 2 000 invånare i Helsingfors område. I Korsnäs, Landbo 
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och på Björnsö finns det glest planlagda småhusområden och i Sibbo-
strand byggs det med en kompaktare stadsstruktur vid havet. I områ-
dets norra ända börjar Sibbo storskogs nationalpark och i söder finns 
Natura 2000-områdena Svarta backens lund och Östersundoms fågel-
vatten. 

I Helsingforsområdet äger staden 61 % av markområdena (läget 
14.5.2018). I Sibbos och Vandas områden är största delen av marken 
privatägd.

Områdets planläggningssituation

Områdets landskapsplan har beretts parallellt med generalplanen, och 
landskapsfullmäktige godkände planen på sitt möte 12.6.2018 (Nylands 
etapplandskapsplan 2, Östersundomområdet). NTM-centralen har läm-
nat in besvär 4.7.2018 om landskapsfullmäktiges beslut till Helsingfors 
förvaltningsdomstol, och föreslår att de vita områdena söder om Nya 
Borgåvägen upphävs i landskapsplanen. Områdena i fråga motsvarar 
generalplanens utredningsområde.

Förslaget till generalplan verkställer landskapsplaneringens mål. I pla-
neringsområdet gäller flera generalplaner som ska ersättas av den ge-
mensamma generalplanen för Östersundom. Största delen av plane-
ringsområdet saknar detaljplan.

Konsekvenser av att genomföra generalplanen

Planen har betydande positiva konsekvenser framför allt för region- och 
samhällsstrukturen, huvudstadsregionens bostadsutbud, sysselsätt-
ningen och näringslivets möjligheter. Planen påverkar i betydande grad 
också naturen, landskapet och omständigheterna för de nuvarande in-
vånarna. En del av dessa konsekvenser är negativa, men de kan mins-
kas genom en mer ingående planering. Generalplanens effekter pre-
senteras närmare i den bifogade rapporten med en konsekvensbedöm-
ning (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Utöver de direkta kommunalekonomiska konsekvenserna har general-
planelösningen också betydande större områdes- och samhällsekono-
miska konsekvenser för Helsingfors och Helsingforsregionen. De regio-
nalekonomiska konsekvenserna av att bygga Östersundom beräknas 
primärt bestå av ny ekonomisk verksamhet.

Förutsättningen för att bygga och börja använda det nya området är att 
betydande investeringar görs i förväg. Kostnaderna av generalplanen 
för de investeringar som förutsätts, vilka riktas till kommunerna, upp-
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skattas till ca 1,8–1,9 miljarder euro, dvs. ca 250–300 euro/m² vy. De 
investeringar som förutsätts är grundberedning, flyttning av ledningar, 
gator, broar, anslutningar, parker, byggnader för småbarnspedagogik 
och grundläggande utbildning och depåer för teknisk service. 

Utöver investeringarna i områdets förutsättningar uppskattas det att öv-
riga kostnader på generalplanens område uppstår beroende på byg-
gandets omfattning och tidtabell samt på beslut som fattas senare. Så-
dana kostnader är bl.a. utrymmen för rekreation och kultur och för soci-
al- och hälsovård samt den marina infrastrukturen. Metron har separe-
rats från dessa förutsatta investeringar. Den behandlas som ett separat 
trafikprojekt och som en del av det regionala systemet. De fristående 
investeringarna uppskattats medföra kostnader på sammanlagt ca 1,0 
miljarder euro, dvs. ca 150 euro/m² vy, varav metroinvesteringens an-
del är ca 700 miljoner euro. De totala kostnaderna kan betraktas som 
rimliga om man jämför med den allmänna kostnadsnivån i huvudstads-
regionen.

De inkomster av förhöjda markvärden som inflyter till kommunerna un-
der granskningsperioden på 40 år (kumulativt nominellt värde av in-
komster från försäljning och utarrendering av mark) kan användas för 
att täcka kostnaderna för förutsättningsinvesteringarna och en del av 
de separata investeringarna på området. Den återstående delen måste 
finansieras på annat sätt, såsom med statsandelar för trafikprojekt och 
genom privat finansiering av rekreationstjänster, såsom småbåtsham-
nar och idrottshallar.

Den totala nettoeffekten för den kommunala ekonomin enligt general-
planeförslaget, utan metroinvesteringen, är enligt dagsvärdet cirka 
+200–+550 miljoner euro beroende på antalet invånare, dvs. i genom-
snitt cirka 3 000–5 500 euro för varje ny invånare. Räknat med net-
tonuvärdesmetoden blir det kommunalekonomiska scenariot med 
100 000 invånare mer lönsamt än alternativet med 80 000 invånare. I 
scenariot med 100 000 invånare är återbetalningstiden för byggandet 
ca 40 år inklusive metroinvesteringen.

Det förväntade minimiantalet jobb på generalplaneområdet uppgår till 
15 000, vilket motsvarar antalet jobb i Helsingfors östra stordistrikt (20 
jobb per 100 invånare). För Östersundom eftersträvas en större själv-
försörjningsgrad för jobb än i östra Helsingfors. Planen möjliggör kalkyl-
mässigt 25 000–38 000 jobb.

Konsekvenser för Naturaområdena

Utgående från flera planeringsfaser och därmed relaterade Naturabe-
dömningar (sammanlagt 4 st.) har det utarbetats ett generalplaneför-
slag, som enligt den senaste Naturabedömningen (5.4.2017) inte orsa-
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kar några betydande olägenheter för de naturtyper och fågelarter som 
utgör grunden för skyddet av Naturaområdena.

Sibbo storskog

Konsekvenserna för Sibbo storskogs Naturaområde sammanställs i be-
dömningen som följer: 

”Genomförandet av planen, övriga planer i Naturaområdets närhet och 
utvecklingen av områdets servicenät ökar antalet besökare i Naturaom-
rådet överlag. Till följd av detta slits terrängen och störs faunan i högre 
grad. Enligt undersökningar slits terrängen huvudsakligen på de befint-
liga stigarna och rastplatserna, men också i viss mån utanför dessa. De 
skador som orsakas av motionärer kan inte avlägsnas helt och hållet, 
men skadorna kan minskas och motionärerna kan hänvisas till andra 
områden än de som är mest utsatta. Särskilt silikatklippornas skick och 
naturliga tillstånd kan försvagas."

"De flesta skyddade naturtyper påverkas negativt, men om man ser på 
helheten är verkningarna sannolikt rätt så små. Naturaområdets ekolo-
giska struktur och verksamhet ändras inte nämnvärt och inverkan på 
hela området är på sin höjd måttligt skadlig. Enligt uppskattning har för-
slaget till generalplan inga betydande negativa konsekvenser."

Enligt Naturainformationsblanketten hör arterna nattskärra och järpe 
som avses i fågeldirektivets bilaga I till fågelfaunan i Sibbo storskogs 
Naturaområde, men fåglarna utgör ändå ingen grund för skyddet av 
Sibbo storskogs Naturaområde, och därmed bedöms inte konsekven-
serna för dessa arter i Naturabedömningen. 

Svarta backens lund och Östersundoms fågelvatten

I bedömningen konstaterades det bl.a. följande om Naturaområdet 
Svarta backens lund och Östersundoms fågelvatten: 

"Genomförandet av planen orsakar endast indirekta konsekvenser för 
fåglarna på Naturaområdet på grund av förändringar som sker utanför 
Naturaområdet. Enligt tillgängliga uppgifter påverkas hälften av de 33 
fågelarter som granskades inte av att generalplanen genomförs. För de 
övriga arterna uppstår negativa konsekvenser, men det uppskattas inte 
bli några betydande hot mot en enda av de fågelarter som utgör grund 
för skyddet av Naturaområdet. För vissa arter krävs dock en sträng 
kontroll över var folk rör sig, naturvårdsplaner och att man noga beak-
tar fågelbeståndet även då man gör upp delgeneralplaner eller detalj-
planer."



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 222 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
24.10.2018

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

"Konsekvenser som innebär en mindre än betydande olägenhet upp-
står bl.a. för järpe, kornknarr, nattskärra och för bivråken som i enstaka 
fall häckar på Naturaområdet. Olägenheterna orsakas av att rutterna 
försämras (järpe) och att livsmiljöerna och matplatserna utanför Natura-
området minskar (bivråk) samt störningar orsakade av ökat friluftsliv 
(järpe, kornknarr, nattskärra). Markanvändningslösningarna för hela det 
planlagda området har negativa konsekvenser även för skogsduvans 
och lärkfalkens häckning samt för förekomsten av vissa arter som på-
träffas under flyttningen (stjärtand, grönbena, brushane). De skadliga 
verkningar som är lättast att identifiera orsakas av den ökade rekreatio-
nen, av att rovdjurens och kråkfåglarnas jakt ökar som en följd av den 
urbana markanvändningen och av att området ändras från landsbygds- 
till stadsaktigt."

"På grund av det ökade utelivet kan växtligheten slitas på naturtypen si-
likatklippor. Konsekvenserna för naturtypen är indirekta, som en följd 
av att invånarna rör sig på området. Man har undersökt människornas 
motionsvanor och av detta kan man dra allmänna slutsatser om vilka 
miljöer folk kommer att röra sig i. Det verkliga motionsbeteendet kom-
mer fram först då markanvändningen har inletts."

"Med hänsyn till de grönområden som lämpar sig för utevistelse i Kasa-
bergets och Labbackas omgivning samt på Västerkullaområdet och 
som presenteras i generalplanen, kan största delen av motioneringen 
kanaliseras utanför Naturaområdet eller till nätverket av motionsstigar 
på Naturaområdet. Enligt försiktighetsprincipen kan det antas att på sin 
höjd måttliga skador orsakas silikatklipporna."

Det ökade friluftslivet kan öka slitaget även på naturtypen boreala lun-
dar, men effekterna uppskattas på sin höjd vara lindriga."

"Områdets fredningsmålsättningar avgör hur betydelsefullt området är 
med tanke på naturtyp eller en gynnsam fredningsnivå för en art eller 
för Natura 2000-nätverkets harmoni." I bedömningen konstateras att 
"effekterna på naturtyperna sannolikt inte är betydande och Naturaom-
rådets harmoni inte lider med tanke på naturtyperna", då de föreslagna 
förmildrande åtgärderna verkställs. "Områdets våtmarker och dess 
strandåkrar bildar en helhet där fåglarna t.ex. vid en störning kan flytta 
sig från en plats till en annan. Markanvändningen som följer av gene-
ralplanen kan försvaga helhetens funktion när störningen ökar och då 
matplatserna utanför Naturaområdet minskar."

Utlåtanden om Naturabedömningen

I enlighet med 65 § i naturvårdslagen begärde Östersundomkommittén 
28.4.2017 utlåtanden över Naturabedömningen av Nylands NTM-cen-
tral och av dem som innehar naturskyddsområdet. NTM-centralen, 
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Forststyrelsen och tre andra innehavare av naturskyddsområden läm-
nade in utlåtanden. NTM-centralen och Forststyrelsen kommer fram till 
samma slutsatser. 

NTM-centralen i Nyland anser att planförslaget inte avsevärt försämrar 
de naturvärden som utgör grunden för Natura 2000-området Sibbo 
storskog, om de föreslagna förmildrande åtgärderna vidtas. 

I avvikelse från slutledningarna i Naturabedömningen anser NTM-cen-
tralen dock att konsekvenserna, trots de förmildrande åtgärder som fö-
reslagits i Naturabedömningen, alltjämt är klart negativa för följande na-
turvärden som utgör grunden för skyddet av Natura 2000-området 
Svarta backens lund och Östersundoms fågelvatten: kornknarr, järpe, 
de silikatrika klipporna och den harmoniska helheten ur fåglarnas syn-
vinkel. Enligt NTM-centralen kan betydande konsekvenser undvikas 
genom följande ändringar i förslaget till generalplan:

 Sundberg-Kantarnäsberget anvisas som ett naturskyddsområde, 
vilket gör det möjligt att genom fridlysningsbestämmelser utfärda 
förbud och begränsningar som behövs för att styra rekreationen. I 
övrigt avgörs markanvändningen på utredningsområdet på så sätt 
att områdena anvisas som obebyggda främst för rekreationsbehov.

 Den ekologiska skogsförbindelsen till Sibbo storskog breddas och 
bevarandet av den tryggas tills en eventuell ersättande skogsförbin-
delse har tagits fram och konstaterats fungera.

De slutledningar som NTM-centralen lagt fram i Naturautlåtandet tas 
också upp i utlåtandet och i anmärkningen mot förslaget till general-
plan. 

Synpunkterna som presenteras i utlåtandet om Naturabedömningen 
har beaktats i planbestämmelserna. Utredningsområdet har emellertid 
inte ändrats till ett naturskydds- och rekreationsområde, eftersom beho-
ven av naturskydd kan lösas även på det sätt som presenterats i gene-
ralplanen och eftersom det under beredningen av planen blivit uppen-
bart att behovet av att utvidga skyddsområdet och skyddsområdets re-
lation till eventuella byggområden förutsätter en mer detaljerad plane-
ring än generalplanen. Däremot har planbestämmelsen om utrednings-
området kompletterats och en bestämmelse om tidtabell har lagts till, 
vilken förpliktar till att inrätta behövliga naturskyddsområden när byg-
gandet på generalplaneområdet framskrider. Närmare motiveringar till 
lösningen finns i växelverkansrapporten i bemötandet till NTM-centra-
lens anmärkning.

Behandlingsfaser för generalplanen fr.o.m. 2015

Beredning av generalplanen efter framläggningen våren 2015
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Skyddet av Naturaområdena har fått en framträdande roll vid bered-
ningen av generalplanen och avgörandet av skyddsfrågorna har för-
längt beredningen med flera år. Ändå ansågs skyddsvärdena i Natura-
områdena vara tryggade redan i generalplaneförslaget från 2014. 

Hösten 2014 gav Helsingfors stadsplaneringsnämnd, Sibbo kommun-
styrelse och Vanda stadsstyrelse sitt samtycke till att förslaget till gene-
ralplan läggs fram. Östersundomkommittén beslutade 9.12.2014 lägga 
fram planförslaget, och det var framlagt på våren 2015. 

Den mest framträdande frågan med tanke på att godkänna generalpla-
nen var dess konsekvenser för vissa fågelarter och den naturtyp som 
skyddet av Natura 2000-området Svarta backens lundområde och Ös-
tersundoms fågelvatten baserar sig på. Enligt planförslagets Naturabe-
dömning och utlåtandet från NTM-centralen i Nyland hade general-
planeförslaget en sådan betydligt försämrande inverkan som avses i 
naturvårdslagen för fågelarterna nattskärra, järpe och kornknarr, för de 
silikatrika klipporna med vegetation och enligt NTM-centralen även för 
Naturaområdets harmoni.

Enligt bestämmelserna i naturvårdslagen får en myndighet inte godkän-
na en plan, om Naturabedömningsförfarandet visar att planen betydligt 
försämrar de naturvärden för vilkas skydd området införlivats i nätver-
ket Natura 2000. Enligt lagen förutsätter godkännandet av ett sådant 
planförslag statsrådets beslut om att planförslaget ska genomföras av 
ett skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse 
och det inte finns någon alternativ lösning.

Efter att planförslaget hade varit framlagt förhandlade Östersundom-
kommittén med Nylands förbund, NTM-centralen i Nyland och miljömi-
nisteriet om generalplanelösningen. Målet blev att hitta en godtagbar 
lösning med hänsyn till Naturalagstiftningen på så sätt att man inte be-
höver ansöka om undantagstillstånd för planlösningen av statsrådet på 
grund av de tre fågelarter och den naturtyp som bedöms som proble-
matiska. 

Ett alternativ som undersöktes var en fredning av nattskärra och järpe 
genom att utvidga Sibbo storskogs nationalpark, eftersom det finns en 
större förekomst av nattskärra och järpe i de områden som omger na-
tionalparken än i Sundbergsområdet. Detta alternativ tolkades dock 
som ett kompensationsförfarande, som vore möjligt endast i det fall att 
planen förverkligas med stöd av statsrådets beslut.

Arbetet fortsatte med att planera och bedöma olika alternativa lösning-
ar för metrodragningen och markanvändningen samt metoder för att 
lindra de skadliga miljökonsekvenserna. Samtidigt vidareutvecklades 
planlösningen genom att beakta generalplanens övriga mål, såsom 
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målen för bostadsproduktionen, näringsverksamheten och generalpla-
nens ekonomiska genomförbarhet. Dessutom har beredningen styrts 
av de utlåtanden och anmärkningar som lämnades in mot general-
planeförslaget våren 2015. Det nya förslaget till generalplan utgår från 
alternativet med den s.k. raka metrolinjen.

Ändrat generalplaneförslag

Ett generalplaneförslag som ändrats avsevärt jämfört med det förslag 
som hållits framlagt våren 2015 presenterades för Östersundomkom-
mittén 26.6.2017. De största ändringarna gällde metrodragningen, 
Sundbergsområdet, grönstråket mellan Svarta backen och Sibbo stor-
skog och markanvändningens effektivitet.

Metrodragningen hade gjorts rakare så att den inte går via det område i 
Sundberg som ligger nära Naturaområdena, och Sundbergs metrosta-
tion hade också avlägsnats. Sundberg samt de närliggande Husö- och 
Ribbingöområdena har anvisats som utredningsområde, vars markan-
vändning kommer att avgöras vid en mer detaljerad planering. 

På gränsen mellan Helsingfors och Vanda i Västersundomområdet 
ändrades stadsstrukturen så att grönstråket mellan Svarta backen och 
Sibbo storskog och åkerområdena kring Westerkulla gård tillsammans 
bildar ett vidsträckt grönområde. Området hör till ett regionalt grönom-
råde som sträcker sig från Nybondas och Botbyviken via Svarta backen 
till Sibbo storskog.

Byggandet effektiverades särskilt kring metrostationerna och längs hu-
vudgatorna och flervåningshusens byggnadsandel ökade. Den upp-
skattade totalmängden för byggande har dock bevarats på mer eller 
mindre samma nivå, bl.a. för att man avlägsnat bebyggelseområdena i 
Sundberg. 

Hältingbergets område valdes bland tre alternativa platser i planförsla-
get till ett område för hantering av jordmassor. Detta område ligger norr 
om Borgåleden i närheten av Landbos anslutning. Valet baserar sig på 
en miljökonsekvensbedömning (MKB) och en teknisk-ekonomisk jämfö-
relse. 

Det ändrade förslaget till generalplan är ekonomiskt sett mer genomför-
bart än det förslag som lades fram våren 2015. Den mer effektiva mar-
kanvändningen och placeringen av våningsytan på kommunalt ägd 
mark i större utsträckning är orsaker till att den lösningen förbättrats 
ekonomiskt.  

Ändringarna i planförslaget var väsentliga och förslaget måste därför 
läggas fram på nytt.
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Kommunernas och NTM-centralens utlåtanden om det ändrade planförslaget

Östersundomkommittén beslutade 26.6.2017 begära utlåtanden om det 
ändrade förslaget till gemensam generalplan för Östersundom 
(26.6.2017) av Helsingfors stad, Vanda stad, Sibbo kommun och NTM-
centralen i Nyland. Kommittén beslutade begära utlåtandena före fram-
läggningen av planförslaget för att kunna fastställa förutsättningarna för 
att godkänna planförslaget innan planförslaget läggs fram på nytt.

Helsingfors stadsstyrelse gav ett utlåtande till Östersundomkommittén 
25.9.2017. Helsingfors och Sibbo hade inget att påpeka om planförsla-
gets innehåll. Vanda föreslog några justeringar i planbeteckningarna 
och bestämmelserna som gäller Vandas område. 

NTM-centralen i Nyland föreslog ändringar i utredningsområdet, den 
ekologiska förbindelsen mellan Svarta backen och Sibbo storskog samt 
den nya anslutningen som anvisats till Borgåleden. NTM-centralen pre-
senterade ytterligare ett antal iakttagelser, justeringar och komplette-
ringar i planmaterialet som gällde hotade naturtyper, bestämmelserna 
om detaljhandeln, trafiksystemet, området för behandling av jordmas-
sor samt planbestämmelserna överlag. Vidare konstaterade NTM-cen-
tralen att metroprojektet förutsätter ett MKB-förfarande.

På basis av utlåtandena gjordes bl.a. följande ändringar och komplette-
ringar i planförslaget: 

 Westerkulla gårds åkerområden anvisades med beteckningen MA – 
landskapsmässigt värdefullt åkerområde.

 Området i anslutning till Westerkulla gårds åkerområden anvisades 
med beteckningen grönområde.

 Den gata som anvisats till Västersundoms byggnadsområde flytta-
des.

 Planbestämmelserna preciserades bland annat vad gäller den del 
av den ekologiska förbindelsen som ska utvecklas, det etappindela-
de byggnadsområdet samt detaljhandeln.

 Planbeskrivningen kompletterades bland annat vad gäller den del 
av den ekologiska förbindelsen som ska utvecklas, det etappindela-
de byggnadsområdet samt området för behandling av jordmassor.

 Det planerade nätverket för rekreation som bifogats planbeskrivnin-
gen uppdaterades.

 Konsekvensbedömningsrapporten kompletterades bland annat vad 
gäller den del av den ekologiska förbindelsen som ska utvecklas, 
det etappindelade byggnadsområdet samt området för behandling 
av jordmassor.

Dessutom gjordes bl.a. följande ändringar i förslaget till generalplan: 
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 Behovet av rekreationsförbindelser i Bäckängen preciserades.
 Gränserna för rekreationsområdet mellan byggområdena i Väster-

sundom och Östersundom flyttades.
 Generalplanens tidsbestämmelse som är bunden till beslutet om 

metrobygget ändrades med stöd av förslaget till landskapsplan så 
att den inte gäller Västerkulla i Vanda.

Planförslaget läggs fram på nytt

Utgående från utlåtandena av kommunerna och NTM-centralen pre-
senterades det bearbetade planförslaget för Östersundomkommittén 
15.12.2017, och kommittén beslutade lägga fram planförslaget och be-
gära nödvändiga utlåtanden. Det ändrade förslaget till generalplan hölls 
offentligt framlagt 11.1–9.2.2018.

Under framläggningstiden för planförslaget inlämnades 75 anmärkning-
ar, inklusive en anmärkning av NTM-centralen i Nyland. NTM-centralen 
i Nyland föreslog ändringar i utredningsområdet, den ekologiska förbin-
delsen mellan Svarta backen och Sibbo storskog samt den nya anslut-
ningen som anvisats till Borgåleden. NTM-centralen föreslog även ju-
steringar och kompletteringar i planeringsmaterialet, särskilt vad gäller 
den fredade arten grön sköldmossa. 

I de övriga anmärkningarna lyftes fram bl.a. följande teman: trafik, na-
turvärden och naturskydd, kulturlandskap samt tillräckligheten av utred-
ningarna och konsekvensbedömningarna. Bland planbestämmelserna 
kritiserades särskilt utredningsområdet, det etappvisa byggandet och 
området vars särdrag ska bevaras. Också markägarnas svåra situation 
och konsekvenserna av det långvariga byggförbudet lyftes fram. Områ-
det för behandling av jordmassor i närheten av bostadsområdet Land-
bo väckte helt klart mest kritik. Östersundom-föreningen rf samt ett fler-
tal privatpersoner lämnade in anmärkningar om saken med samma in-
nehåll.

Det lämnades in 16 utlåtanden om planförslaget. Nylands landskaps-
styrelse ansåg att planförslaget passar in i landskapsplanens helhet 
och tillbörligt beaktar innehållskraven i landskapsplanen på det sätt 
som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen. Forststyrelsen fö-
reslog ändringar i planlösningarna som gäller Sibbo storskog, utred-
ningsområdet och de ekologiska förbindelserna. Museiverket fäste vikt 
vid bl.a. undersökningsskyldigheten som föreskrivs i lagen om fornmin-
nen, och Borgå museum vid värderingen av kulturmiljöerna samt vid 
planbeteckningarna och -bestämmelserna som gäller Majvik och Gra-
nö. 
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Borgå stad lyfte fram lösningarna för huvudstadsregionens kollektivtra-
fik österut. HRT ansåg bl.a. att det ändrade generalplaneförslaget i 
jämförelse med det föregående, ger bättre möjligheter att skapa en 
markanvändning som stöder sig på spårtrafik, då det finns färre statio-
ner, metrolinjen är rakare och markanvändningen kring stationerna har 
förtätats. HRM uppmärksammade bl.a. områdes- och tunnelreserve-
ringarna för vattenförsörjningen. Sydfinska Energi Ab och Fingrid Abp 
föreslog ändringar i beteckningarna för kraftledningar och jordkablar.

Helsingforsregionens handelskammare ansåg det viktigt att den bety-
dande byggnadspotentialen i östlig riktning äntligen börjar utnyttjas. 
Handelskammaren kommenterade bl.a. frågor om styrningen av han-
deln och om trafiken.

Följande gav inget utlåtande: Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
(RFV), Trafikverket, kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket 
(Trafi), miljöministeriet, Esbo stad, Hyvinge stad, Träskända stad, 
Grankulla stad och Kervo stad, Kyrkslätts kommun, Mäntsälä kommun, 
Nurmijärvi kommun, Borgnäs kommun, Tusby kommun och Vichtis 
kommun, Helsingfors räddningsverk och Mellersta Nylands räddnings-
verk, Tusbynejdens vattenverk, Helen Ab, HelenElnät Ab, Helsingfors 
Hamn Ab, Vanda Energi och Vanda Energi Elnät Ab.

I rapporten över växelverkan (utlåtande och anmärkningar om det änd-
rade generalplaneförslaget 19.6.2018, bilaga 4) presenteras samman-
fattningar över anmärkningarna till planförslaget och över myndighets-
utlåtandena samt bemötandena till dessa. Ändamålsenliga delar av de 
framförda synpunkterna har beaktats med hänsyn till generalplanens 
mål.

Myndigheternas samråd

Myndigheternas samråd i förslagsfasen hölls 19.4.2018. I förhandling-
arna deltog representanter för Östersundomkommittén, NTM-centralen, 
miljöministeriet, Trafikverket, Forststyrelsen och Nylands förbund samt 
sakkunniga från Helsingfors stad och Vanda stad. Vid samrådet gick 
man igenom de behov av ändringar som lyfts fram i NTM-centralens 
anmärkning. Man kom fram till en förhandlingslösning i alla ärenden 
med undantag av det som gäller utredningsområdet i generalplanen. 
NTM-centralen anser att naturskyddsområdet ska utvidgas uttryckligen 
i generalplanen för att skydda de naturvärden som utgör grunden till 
Naturaområdets skydd, och att detta ärende inte kan bli avgjort först vid 
den mer detaljerade planeringen. I förslaget till generalplan har natur-
skyddsområdet dock inte utvidgats, eftersom behovet av naturskydd 
kan lösas även på det sätt som presenterats i generalplanen och ef-
tersom det under beredningen av planen blivit uppenbart att behovet av 



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 229 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
24.10.2018

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

att utvidga skyddsområdet och skyddsområdets relation till eventuella 
byggområden förutsätter en mer detaljerad planering än generalplanen.

Ändringar i generalplanen efter att den hållits framlagd

Ett justerat planförslag bereddes efter att det ändrade planförslaget hål-
lits framlagt. Utgående från anmärkningarna och utlåtandena gjordes 
följande ändringar i generalplanens karta, anteckningar och bestäm-
melser: 

 Borgåledens nya planskilda anslutning har ändrats till en reserve-
ring för planskild anslutning, och vid anslutningsreserveringen har 
en bro lagts till. Följande bestämmelse har getts anslutningsreser-
veringen: "En förutsättning för att bygga den planskilda anslutnin-
gen är att anslutningen uppfyller de servicenivåmål som ställts upp 
för det transeuropeiska kärnnätet TEN-T.”

 Avgränsningen av utredningsområdet har ändrats så att det inte in-
nehåller privat mark. Förklaringen till utredningsområdets beteck-
ning har preciserats: ”Ett utredningsområde med särskilda naturvär-
den”, och bestämmelsen för området har ändrats. Vidare har en 
tidsbestämmelse för utredningsområdet getts: ”En noggrannare 
plan ska göras upp för utredningsområdet och nödvändiga naturs-
kyddsområden ska anläggas i området innan antalet invånare på en 
kilometers avstånd från utredningsområdet överskrider 10 000.”

 Västersundoms beteckning för etappindelat byggnadsområde har 
avlägsnats och ersatts med tidsbestämmelsen: ”I den mer ingående 
planeringen och byggandet av Västersundoms bostadsområde ska 
man med tanke på skogsarternas rörlighet se till att en fungerande 
ekologisk förbindelse bevaras mellan Sibbo storskog och Svarta 
backens lundområde och Östersundoms fågelvatten, vilka hör till 
nätverket Natura 2000. Förbindelsen får inte försämras innan den 
nya ekologiska förbindelsen väster om Västersundomområdet kan 
användas.”

 Avloppsreningsverkets inloppstunnlar (2 st.) och utloppstunnel har 
lagts till på plankartan.

 I Västerkulla- och Fagerstaområdet har en jordkabel för Västersun-
dom–Viksbacka på 400 kV lagts till.

 De områden för bostadshus som ligger i friluftsområdet i Bäckän-
gens norra del har ändrats till ”område vars särdrag ska bevaras”.

 Gränsen för naturskyddsområdet på Långören och Skutholmen jus-
terades i enlighet med den mark som Forststyrelsen förvaltar.

 Det höghusdominerade området i Majvik utvidgades en aning 
utgående från närmare planering.
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 Till beteckningen om Granö fogades: "Fast bosättning som stöder 
sig på den befintliga bystrukturen och sjötrafiken tillåts i liten omfatt-
ning."

 För småbåtshamnens område (Björnsö) gavs följande bestämmel-
se: "På området tillåts sådan verksamhet som betjänar båtlivet samt 
bosättningen och rekreationen i skärgården, och som kan placeras i 
närheten av bosättningen.”

 Till de allmänna bestämmelserna har följande lagts till: I den mer 
ingående planeringen ska följande beaktas: ...arter som kräver 
särskilt skydd och redogörelsens bilagekarta ”Värdefulla naturob-
jekt”.

 På bilagekartan Värdefulla naturobjekt har observationer av grön 
sköldmossa lagts till.

 Beskrivningen, rapporten över konsekvensbedömningen, rapporten 
över bedömningen av konsekvenserna för naturen och den teknisk-
ekonomiska utredningen har uppdaterats och kompletterats.

Dessutom gjordes följande ändringar: 

 I Västersundom utvidgades det område vars särdrag ska bevaras 
en aning.

 På planens karta lades till en informativ dubbelbeteckning om områ-
det för Sibbo storskogs nationalpark.

 På planens karta lades till centrala ortnamn som är viktiga för pla-
nen och som använts i planbeskrivningen.

I plankartan och -bestämmelserna har man dessutom gjort tekniska 
ändringar och ändringar som förbättrar tillförlitligheten vilka inte inver-
kar på planens innehåll.

Växelverkan under beredningen av generalplanen

Växelverkan under de olika planeringsfaserna samt de åsikter, ställ-
ningstaganden, anmärkningar och utlåtanden som lämnats in har sam-
manställts i fristående rapporter per planeringsfas.

Åsikter och ställningstaganden som gäller programmet för deltagande 
och bedömning och utkastet till generalplan samt svaren på dessa har 
sammanställts i rapporten ”Åsikter och ställningstaganden gällande 
programmet för deltagande och bedömning samt svaren på dessa”, da-
terad 9.2.2012. Östersundomkommittén har godkänt svaren våren 
2012. 

De åsikter som lämnades in under beredningen av generalplaneförsla-
get och svaren på dessa har sammanställts i rapporten över växelver-
kan ”Växelverkan under beredningen av generalplaneförslaget”, date-
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rad 27.10.2014. Östersundomkommittén har godkänt svaren i samband 
med beslutet om att lägga fram planförslaget 9.12.2014.

Inlämnade anmärkningar, utlåtanden och brev som anlänt efter fram-
läggningstiden gällande generaplaneförslaget (9.12.2014) som hölls 
framlagt våren 2015 samt svaren på dessa har sammanställts i rappor-
ten över växelverkan ”Utlåtanden och anmärkningar gällande general-
planeförslaget (9.12.2014)”, daterad 15.12.2017.

De inlämnade åsikterna och anmärkningarna om det ändrade planför-
slaget samt svaren på dessa har sammanställts i rapporten över växel-
verkan ”Åsikter och anmärkningar gällande det ändrade planförslaget”, 
daterad 19.6.2018.

Närmare motiveringar

Generalplanelösningen motiveras närmare i den bifogade generalpla-
nebeskrivningen (bilaga 2). Utöver materialet som utgör bilaga till före-
dragningslistan hör följande rapporter till generalplanematerialet: 

 Östersundoms trafiksystemutredning, rak metro, Strafica Oy, 
31.3.2017

 Teknisk-ekonomisk utredning, 19.6.2018
 Bedömning av ekonomiska konsekvenser, Ramboll Finland Oy 

8.5.2017
 Planering av handelns servicenät och bedömning av konsekvenser i 

alternativet för en rak metro, WSP Finland Oy, 30.3.2017
 Granskning av det ekologiska nätverket, 26.6.2017
 Bedömningen av vilka konsekvenser den raka metron i planförsla-

get har för naturen, Sito Oy & Enviro Oy, 31.3.2017, kompletterad 
19.6.2018

 Bedömning av vilka konsekvenser det raka metroalternativet i den 
gemensamma generalplanen för Östersundom har för Naturaområ-
det Svarta backens lundområde och Östersundoms fågelvatten 
(FI0100065) och Sibbo storskogs Naturaområde (FI0100066), Sito 
Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017.

 Utlåtande av NTM-centralen i Nyland om Naturabedömningen av 
den gemensamma generalplanen för Östersundom, 27.10.2017

Rapporterna kan läsas på webbadressen: 

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/

Fortsatta åtgärder

Kommunernas gemensamma Östersundomkommitté beslutar om att 
godkänna generalplanen. För att kommittén ska kunna godkänna för-

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/
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slaget förutsätts att kommunfullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo 
ska fatta beslut med samma innehåll om att ge sitt samtycke till att god-
känna planförslaget. Förfarandet har skrivits in i kommunernas avtal 
om att utarbeta en gemensam generalplan. 

Sedan ärendet behandlades i stadsmiljönämnden har en teknisk korri-
gering som gäller naturskyddsområdets gräns gjorts på plankartan. Na-
turskyddsområdets gräns har korrigeras i enlighet med Forststyrelsens 
utlåtande. Från området fattades två små bitar längs med Björnsövä-
gen och vid Björkudden som Forststyrelsen förvaltar och för vilka fred-
ningen är under beredning. Korrigeringen inverkar inte på planens in-
nehåll.

I övrigt stämmer beslutsförslaget överens med stadsmiljönämndens 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 
9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 19.06.2018

2 Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaselostus 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Bilagematerial

1 Havainnekuva, 26.6.2017
2 Mahdollisuuksien Östersundom -esite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Östersundomkommittén

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 643
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HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 
19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdo-
tuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava koskee Helsingin 
osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Länsisalmen kau-
punginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista 
sekä Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön saarta.

Käsittely

08.10.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun lisätään uusi kappale:

"Kaupunginhallitus toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden luonto-
kohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen tur-
vaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huomioi-
den." 

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

01.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 413

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Hankenumero 0724_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että kaupunginhallitus puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 se-
kä 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaa-
vaehdotuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava kos-
kee Helsingin osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Län-
sisalmen kaupunginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon 
kaupunginosista sekä Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön 
saarta.

Käsittely

04.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden lu-
ontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen 
turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huo-
mioiden.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden lu-
ontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen 
turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huo-
mioiden.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jape 
Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig
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Tyhjä: 4
Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Ada Rosa Johanna Saarinen, Mik-
ko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-2 
(4 tyhjää).

28.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Laine, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi
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§ 326
Initiativ från kommuninvånare under perioden 1.1.2017–30.6.2018

HEL 2018-009940 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, ledande stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 23 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i 
kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare el-
ler servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet 
och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. 

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts in-
te utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Under perioden 1.1.2017–30.6.2018 antecknades 13 initiativ inlämnade 
av kommuninvånare. Av initiativen gäller 11 stadsmiljösektorn och 2 
social- och hälsovårdssektorn. 
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Utöver de initiativ som faller under stadsfullmäktiges kompetens, så 
kommer det via responssystemet in också andra initiativ och annan re-
spons, som hänskjuts till sektorerna för svar. 

Ett utlåtande har begärts in från respektive sektor med anledning av in-
vånarinitiativen. Initiativtagarna har fått svar i form av beslut eller brev 
från biträdande borgmästaren.

De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bila-
ga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, ledande stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet  1.1.2017-30.6.2018
2 Vastaukset kunnan asukkaan aloitteet_1.1.2017-30.6.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2018 § 639

HEL 2018-009940 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 327
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

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Abdirahim Mohamed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Matias Turkkila 
föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning. Det är skäl för 
stadsstyrelsen att i motiveringarna för beslutet som riktlinje ange att 
staden inte bör hyra ut lokaler till organisationer eller sammanslutningar 
som inte har förbundit sig till den västerländska uppfattningen om lika 
rättigheter och jämlik ställning för kvinnor och för dem som hör till sexu-
ella minoriteter.

12 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning. Det är skäl för 
stadsstyrelsen att i motiveringarna för beslutet som riktlinje ange att 
staden inte bör hyra ut lokaler till organisationer eller sammanslutningar 
som inte har förbundit sig till den västerländska uppfattningen om lika 
rättigheter och jämlik ställning för kvinnor och för dem som hör till sexu-
ella minoriteter.

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chy-
denius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Ee-
ro Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Paju-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalai-
nen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemä-
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ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Aleksi Niskanen, Mika Raatikainen, Juhani 
Strandén, Matias Turkkila

Blanka: 9
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Ulla-
Marja Urho

Frånvarande: 4
Maija Anttila, Jörn Donner, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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:
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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 
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-
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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

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 10.10.2018 § 300

HEL 2018-003216 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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:
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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

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, 
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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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§ 328
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 10.10.2018 § 301

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 588
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HEL 2018-003228 T 00 00 03

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 
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2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapu-
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 
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ovat vuonna 2017 äänestäneet aiheen ”asemat siistiksi” kaupungin tär-
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
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Mikko Aho

Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
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§ 329
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 10.10.2018 § 302

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 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 
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.
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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 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



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 256 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
24.10.2018

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

§ 330
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 10.10.2018 § 303

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 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 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-
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ossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjel-
massa. 

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
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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 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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§ 331
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 10.10.2018 § 304

HEL 2018-001303 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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.
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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. 

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:
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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-
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 
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järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmäo-
petus.”

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 332
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 10.10.2018 § 305

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 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 
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 
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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 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



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 271 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
24.10.2018

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

§ 333
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 10.10.2018 § 306

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades
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Föredragande
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-
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mistui plotin ympäristön ja leikkivälineiden uusiminen sekä kuntoiluväli-
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
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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. 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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§ 334
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 



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 280 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/19
24.10.2018

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 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 10.10.2018 § 307

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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
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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

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-
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siottoalueiden pohjalta. Esiopetusalueiden rajat poikkeavat joillakin alu-
eilla oppilaaksiottoalueiden rajoista.

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-
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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.

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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§ 335
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 10.10.2018 § 308

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 551
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HEL 2018-001999 T 00 00 03

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 
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hyödyn on todettu olevan pieni. Hyöty on näkyvä siinä vaiheessa, kun 
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
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Tarja Loikkanen-Jormakka

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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§ 336
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 10.10.2018 § 309
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HEL 2018-002599 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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.
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Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita YT-
LK 16.10.2008 § 602 päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta melu-
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-
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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 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:
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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



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 295 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
24.10.2018

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

§ 337
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 10.10.2018 § 310

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

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



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 300 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
24.10.2018

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

tohoitoon liittyvissä asioissa. Asumisyksikössä on moniammatillinen 
henkilökunta. 

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
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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
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§ 338
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 10.10.2018 § 311

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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
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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 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 
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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 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 
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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.

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: 



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 308 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
24.10.2018

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

"...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 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-
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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 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-
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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 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 
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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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§ 339
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 10.10.2018 § 312

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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:
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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 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.
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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 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
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hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 317 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
24.10.2018

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

§ 340
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



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 320 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
24.10.2018

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 10.10.2018 § 313

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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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§ 341
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
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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 10.10.2018 § 314

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

26.09.2018 Bordlades

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 



Helsingfors stad Protokoll 18/2018 329 (345)
Stadsfullmäktige

Ärende/26
24.10.2018

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

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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§ 342
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-011134, 2018-011135, 2018-011136, 2018-011137

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Mika Raatikainen om en kulturspårvagn till 
Gårdsbacka

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen om en estrad till Alpparken

 Motion av ledamoten Aleksi Niskanen om utredning av Helsingfors 
social- och hälsovårdsväsens verksamhet i processen för sökande 
av ändring i socialskyddsärenden

 Motion av ledamoten Mai Kivelä om ökning i stadsmiljön av den häl-
sofrämjande mångfalden i naturen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 316, 317, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ja 342 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 318, 319, 320 ja 322 §: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 324 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

316, 317, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 och 342 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

318, 319, 320 och 322 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
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midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
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ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

324 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärende-
grupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.
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Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Mika Ebeling Ulla-Marja Urho

Silja Borgarsdottir Sandelin Dan Koivulaakso

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.11.2018.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 17.11.2018.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


