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Kokousaika 07.11.2018 18:00 - 8.11.2018 0:47

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari

poistui 18:53, poissa: 348 - 366 §
Pakarinen, Pia apulaispormestari

saapui 22:19, poissa: 343 - 361 §
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Arhinmäki, Paavo poistui 23:44, poissa: 362 - 366 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari poistui 23:48, poissa: 362 - 366 §
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja poistui 0:31, poissa: 365 ja 366 §
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan saapui 20:44, poissa: 343 - 354 §
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia poistui 23:44, poissa: 362 - 366 §
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 18:53, poissa: 348 - 366 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo poistui 20:05, poissa: 353 - 366 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 20:51, poissa: 343 - 353 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 18:52, poissa: 347 - 366 §
Abdulla, Zahra varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen
Enroth, Matti varajäsen

saapui 18:53, poistui 22:29, poissa: 
343 - 346 §, 363 - 366 §

Finne-Elonen, Laura varajäsen
Gurhan, Deek varajäsen

poistui 20:52, poissa: 355 - 366 §
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hillman, Perttu varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
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Kiesiläinen, Mikko varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
Laisaari, Johanna varajäsen

poistui 0:41, poissa: 365 ja 366 §
Niiranen, Matti varajäsen

saapui 18:53, poissa: 343 - 346 §
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 18:27, poissa: 343 ja 344 §
Pajula, Matias varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen

poistui 0:35, poissa: 365 ja 366 §
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

poistui 0:35, poissa: 365 ja 366 §
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 20:25, poissa: 343 - 352 §
Taipale, Kaarin varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
Valpio, Jani varajäsen

poistui 20:44, poissa: 355 - 366 §
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 18:52, poissa: 343 - 345 §
Vierunen, Maarit varajäsen

Muut

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

lajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna asiantuntija
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018
Kaupunginvaltuusto

07.11.2018

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

Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Åvall, Laura erityisavustaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maija tiedottaja
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
343 -353 §, 358 - 366 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
354 - 357 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
343 - 347 §, 352 - 353 §, 362 - 363 
§

Antti Peltonen hallintopäällikkö
348 - 351 §, 354 - 361 §, 364 - 366 
§
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Tid 07.11.2018 18:00 - 8.11.2018 0:47

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare

avlägsnade sig 18:53, frånvarande: 
348 - 366 §

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
anlände 22:19, frånvarande: 343 - 
361 §

Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Arhinmäki, Paavo avlägsnade sig 23:44, frånvarande: 

362 - 366 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari avlägsnade sig 23:48, frånvarande: 

362 - 366 §
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja avlägsnade sig 0:31, frånvarande: 

365 och 366 §
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
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Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan anlände 20:44, frånvarande: 343 - 

354 §
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Modig, Silvia avlägsnade sig 23:44, frånvarande: 

362 - 366 §
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 18:53, frånvarande: 

348 - 366 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo avlägsnade sig 20:05, frånvarande: 

353 - 366 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 20:51, frånvarande: 343 - 

353 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 18:52, frånvarande: 

347 - 366 §
Abdulla, Zahra ersättare
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Ahola, Heidi ersättare
Enroth, Matti ersättare

anlände 18:53, avlägsnade sig 
22:29, frånvarande: 343 - 346 §, 
363 - 366 §

Finne-Elonen, Laura ersättare
Gurhan, Deek ersättare

avlägsnade sig 20:52, frånvarande: 
355 - 366§

Harms-Aalto, Martina ersättare
Hillman, Perttu ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kiesiläinen, Mikko ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Laisaari, Johanna ersättare

avlägsnade sig 0:41, frånvarande: 
365 och 366 §

Niiranen, Matti ersättare
anlände 18:53, frånvarande: 343 - 
346 §

Oskala, Hannu ersättare
anlände 18:27, frånvarande: 343 
och 344 §

Pajula, Matias ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare

avlägsnade sig 0:35, frånvarande: 
365 och 366 §

Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

avlägsnade sig 0:35, frånvarande: 
365 och 366 §

Strandén, Juhani ersättare
anlände 20:25, frånvarande: 343 - 
352 §

Taipale, Kaarin ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Valpio, Jani ersättare

avlägsnade sig 20:44, frånvarande: 
355 - 366 §

Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 18:52, frånvarande: 343 - 
345 §

Vierunen, Maarit ersättare
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Övriga

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

sektorn
Haavisto, Tuula stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna sakkunnig
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Peltonen, Antti förvaltningschef
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Hopeakunnas, Maija informatör
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
343 - 353 §, 358 - 366 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
354 - 357 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
343 - 347 §, 352 - 353 §, 362 - 363 
§

Antti Peltonen förvaltningschef
348 - 351 §, 354 - 361 §, 364 - 366 
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§ Asia

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

344 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

345 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

346 Asia/4 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i revisionsnämnden

347 Asia/5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
varajäsenen valinta
Val av ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt

348 Asia/6 Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuk-
sena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
Överföring av Helsingfors stads jourverksamhet till samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

349 Asia/7 Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeen-
luovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mälle
Överföring av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverk-
samhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
som överlåtelse av rörelse

350 Asia/8 Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos 
(nro 12480)
Detaljplan och detaljplaneändring för en planskild anslutning i Tattarå-
sen (nr 12480)

351 Asia/9 Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan muuttaminen 
(nro 12485)
Detaljplaneändring för Nordsjö nya gymnasium (Mosaikstråket 2) (nr 
12485)

352 Asia/10 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden 
lisäämisestä
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station

353 Asia/11 Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan 
kuljettajien työoloista
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Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i met-
rotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden

354 Asia/12 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lautta-
saaren liikuntapuistoon
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till 
Drumsö idrottspark

355 Asia/13 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

356 Asia/14 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan lii-
kuntapuistoon
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark

357 Asia/15 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

358 Asia/16 Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päi-
väkotipaikkapäätöksissä
Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av 
principen om närskola vid daghemsbeslut

359 Asia/17 Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Palohei-
nässä
Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av 
skidsäsongen i Svedängen

360 Asia/18 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

361 Asia/19 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

362 Asia/20 Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkoti-
karum
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363 Asia/21 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

364 Asia/22 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon va-
linnanvapausoppaasta
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfri-
hetsguide för social- och hälsovården

365 Asia/23 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

366 Asia/24 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 343
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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§ 344
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Emma Kari ja Petrus Pennanen sekä varalle valtuutetut Jukka Järvi-
nen ja Terhi Peltokorpi.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Emma Kari ja Petrus Pennanen sekä varalle valtuute-
tut Jukka Järvinen ja Terhi Peltokorpi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 345
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Laura Rissasen ja Ville Jalovaaran 
kysymykset aiheesta Oulunkylän ala-asteen katon romahtaminen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 346
Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-010197 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Jukka Ihanukselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtai-
nen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa 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 30.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Ihanuksen (Kesk.) 7.6.2017 (§ 262) 
varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Jukka Ihanus pyytää 30.9.2018 eroa tarkastuslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n sekä tar-
kastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 30.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 653

HEL 2018-010197 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Jukka Ihanukselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtai-
nen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa 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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§ 347
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuus-
ton varajäsenen valinta

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsi hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi (Sei-
ja Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon 
vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Markus Kalliola (Kok.) pyytää 15.8.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luottamustoi-
mesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.    
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Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alka-
neeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi varajäsen Kalliolan 
tilalle Seija Muurisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikauden jäl-
jellä olevaksi ajaksi.     

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat val-
tuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilö-
kohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien perus-
pääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valit-
semaan enimmäismäärän viisi jäsentä.      

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kun-
tayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaali-
kelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palve-
luksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 666

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi 
(Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon 
vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 348
Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluo-
vutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mälle

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
velukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta

 - raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupungin-
hallitukselle vuoden 2020 alussa

 - ottaa seurannassa huomioon myös siirron vai-
kutukset kaupungille jäävien palvelujen kuten 
terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä 
psykiatrian palvelujen saatavuuteen. (Anna 
Vuorjoki)

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti Veronika Honkasalon kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta

 - raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupungin-
hallitukselle vuoden 2020 alussa

 - ottaa seurannassa huomioon myös siirron vai-
kutukset kaupungille jäävien palvelujen kuten 
terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä 
psykiatrian palvelujen saatavuuteen. (Anna 
Vuorjoki)
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuutta
- raportoida seurantatietoja siirron vaikutuksesta sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2020 alussa
- ottaa seurannassa huomioon myös siirron vaikutukset kaupungille 
jäävien palvelujen kuten terveysasemien ja kotihoidon toimintaan sekä 
psykiatrian palvelujen saatavuuteen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva 
Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Deek Gurhan, 
Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluo-
ma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, 
Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Ma-
ria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, An-
ni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Tyhjä: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Joel Harkimo, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mia Nygård, Mika 
Raatikainen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo 
Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman 
toivomusponnen.

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
integraatio

4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-
muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-
tio_26.4.2018.lopullinen

6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (21.8.2018 § 193), että Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
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velukokonaisuuden päivystystoiminta siirretään Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.    

Päivystyksen järjestäminen

Terveydenhuoltolain 24 §:n mukaan kunnalla on alueensa asukkaiden 
sairaanhoitopalvelujen järjestämisvastuu. Kunnalla on vastuu myös ter-
veydenhuoltolain 50 §:ssä säädetyn kiireellisen hoidon järjestämisestä.

Terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa säädetään mm. HUSin sekä 
eräiden muiden sairaanhoitopiirien velvollisuudesta järjestää laajan ym-
pärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. 
Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy 
tarjoamaan laajasti palveluja usealla lääketieteen erikoisalalla ympäri-
vuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat terveydenhuollossa 
tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. 
Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivys-
tysyksiköitä. 

Kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edelly-
tykset määritellään valtioneuvoston asetuksessa 583/2017. Asetuksen 
mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että tervey-
denhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saatavilla kaik-
kina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erilli-
sessä päivystyksen toteuttamista varten suunnitellussa ympäri vuoro-
kauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympärivuorokautinen päivystys 
on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-
päivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista 
muuta johdu.

Yhteispäivystykseen siirtymisen (integraation) valmistelu

Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn vuoden 2018 talousarvion ja HUSin 
hallituksen joulukuussa 2017 tekemän linjauksen mukaisesti kaupungin 
päivystystoiminnan (mukaan lukien virka-ajan ulkopuolinen suun ter-
veydenhuollon päivystys) siirto HUSille päätettiin valmistella siten, että 
siirto toteutuu vuoden 2019 alussa. Helsingin sosiaali- ja terveystoimia-
lan vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan ja HUSin-valtuuston hyväksy-
mään talousarvioon perustuen on jatkettu valmistelua Malmin ja Haart-
manin sairaaloiden päivystystoimintojen siirtämiseksi HYKS-sairaanhoi-
toalueelle siten, että päivystys toimii Malmin ja Haartmanin sairaaloissa 
jatkossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivys-
tyksenä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 14 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
07.11.2018

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

HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatioprojektin loppuraportti 
on liitteenä 1.  

Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikat sekä päivystys- ja valvon-
taosastot siirtyvät HYKS Akuutti -tulosyksikköön ja päivystystä tukevat 
osastot siirtyvät HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikköön. Integ-
raatio koskee myös suun terveydenhuollon päivystyksen siirtymistä ra-
joittuen kuitenkin vain virka-ajan ulkopuoliseen suun terveydenhuollon 
päivystykseen, joka siirtyy HYKS Pää- ja kaulakeskus -tulosyksikköön. 
Helsinki jatkaa virka-ajalla päivystystä suun terveydenhuollon osalta. 
Haartmanin ja Malmin sairaalat jäävät Helsingin omistukseen, mutta 
kaupunki vuokraa päivystyksen tarvitsemat tilat näistä sairaaloista HU-
Sille. Haartmanin alainen lasten virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskus-
päivystys siirtyy HYKS Lasten ja nuorten sairaudet -tulosyksikköön.

Integraation tavoitteena on yhtenäisen, laadukkaan ja kustannustehok-
kaan päivystyspalvelun tuottaminen Haartmanin ja Malmin sairaaloissa 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä 
7.1.2019 alkaen siten, että palvelun saatavuus, tuottavuus, vaikutta-
vuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sosiaali- ja kriisipäivystys ei siirry 
liikkeenluovutuksessa. Sosiaali- ja kriisipäivystys liitetään terveys- ja 
päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepal-
veluja.

HUSiin siirtyvien Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoiden sekä 
päivystys- ja valvontaosastojen sosiaalityön palvelut tuottaa jatkossakin 
Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erikseen tehtävän yhteistyösopi-
muksen mukaisesti.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteis-
työtä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille pe-
russopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain la-
kiin ja yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena 
ole osapuolten voiton tavoittelu.    

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminta ja siihen kuuluva 
hoito- ja tukipalveluja antava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen peri-
aattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä 
sovelletaan työsopimuslain 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain 25 §:n säännöksiä.   
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Siirtyviä henkilöitä on 539, joista Haartmanin ja Malmin päivystyksessä 
512, psykiatria- ja päihdepalveluissa 7, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 
4, Helsingin sairaalassa 10 sekä hallinto- ja tukipalveluissa 6. Siirto 
koskee kaikkia näissä tehtävissä siirtohetkellä olevia henkilöitä. Kaikkia 
vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla vakinaisen 
viranhaltijan tai työntekijän määräaikainen sijainen. Liitteenä 5 on hen-
kilöstön asemaa koskeva liite.  

Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai 
saman tasoisiin tehtäviin nykyisillä nimikkeillään. Tehtäväjärjestelyissä 
otetaan huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet. 

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaisek-
si voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään 
uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnissa. Henkilöstön asemaa 
koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien 
kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta merkitsi asian tiedoksi 
25.6.2018. 

Siirrettävien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttö-
omaisuuden arvo on niiden kirjanpitoarvo 31.12.2018.

Liitteenä 7 oleva yhteistyösopimus päivystystoiminnan tuottamisesta ja 
yhteistoiminnan muodoista takaa potilaille päivystyksen toiminnan jat-
kuvuuden ja palvelut.

Liitteenä 8 olevalla ruuhkanpurkusopimuksella varmistetaan sujuvat 
päivystyspalvelut ja hoitopaikkojen määrä ruuhkatilanteissa.

Päivystystoimintojen määrärahojen siirto otetaan huomioon vuoden 
2019 talousarviossa. Päivitystoimintojen menot ja tulot siirtyvät sosiaali- 
ja terveyspalvelujen talousarviokohdalta (5 10 01) Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle (5 10 05). Liitteenä 2 ole-
vien laskelmien mukaan päivystystoimintojen tulot ovat 8,3 milj. euroa 
ja menot ovat 78,27 milj. euroa. Siirtyvien määrärahojen laskelmat pe-
rustuvat tämänhetkisiin arvioihin ja voivat vielä tarkentua.

Kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja eri-
koissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan mer-
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kittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittami-
sesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, 
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken.  

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekir-
joittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen alle-
kirjoittamista varten tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oi-
keuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia palve-
luja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.    

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
integraatio

4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-
muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-
tio_26.4.2018.lopullinen

6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Oheismateriaali

1 Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.6.2018.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan kokouksen päätöstiedote 10.9.2018.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 17 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
07.11.2018

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

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 665

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
velukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Ulla-Marja Urho

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 193

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoi-
mintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti, ja

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Käsittely

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Projektipäällikkö, HYKS:n linjajohtaja Veli-Pekka Harjola ja vs. päivys-
tystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen olivat kutsuttuina asian-
tuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 19 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
07.11.2018

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

§ 349
Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liik-
keenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymälle

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja 
terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovu-
tuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus
2 Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet
3 Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain
4 Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset
5 Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat
6 Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoi-

mintasopimus välinehuollosta
7 Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
8 Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
9 Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
10 Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
11 Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
12 Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 11.9.2018 § 216, että Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminta siirretään 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 al-
kaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.   

Välinehuoltotoimintaan kuuluvat hoitotoimenpiteissä käytettävien instru-
menttien ja välineiden huolto-, puhdistus-, pakkaus- ja sterilointipalvelut 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kohteille sekä vähäisessä määrin 
ulkopuolisille asiakkaille. Välinehuoltotoimintaan kuuluu lisäksi asian-
tuntijana toimiminen alan kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä.

Välinehuoltojen yhdistämisen katsotaan vahvistavan molempia toimijoi-
ta parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että talou-
dellisesti. Yhdistämisen hyötynä on suuremmassa välinehuoltoyksikös-
sä olevat yhtenäiset toimintatavat ja raportointijärjestelmät, mikä auttaa 
kehittämään ja ylläpitämään välinehuoltotoiminnan laatua. Yhdistämi-
sen myötä toimintavarmuus paranee, koska esimerkiksi laiterikoilla tai 
yksittäisten henkilöiden poissaoloilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta 
välinehuollon toimintaan. 

Lisäksi taustalla ovat muutokset, joiden myötä Helsingin välinehuollon 
asiakkaat ovat jo yhdistyneet tai ovat yhdistymässä HUSiin. Näitä yh-
distymisiä ovat Ruskeasuon suun terveydenhuollon osittainen yhdisty-
minen vuonna 2017 sekä neurologian poliklinikan ja kuntoutustoimin-
nan yhdistyminen vuonna 2018 HUSiin. Kaupungin päivystystoiminnat 
on tarkoitus integroida HUSiin 7.1.2019 alkaen. Myös Ruskeasuon 
suun terveydenhuollon toiminnan suunnitellaan siirtyvän pois nykyisistä 
tiloista. 
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Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja yhdistämisen tarkoituksena on järjestää välinehuollon palvelut 
horisontaalisena yhteistyönä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa 
palvelun kaupungille HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojal-
la. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä 
yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu. Yhdistämisen 
arvioidaan tuovan Helsingin kaupungille vuonna 2019 noin 226 000 eu-
ron ja vuonna 2020 noin 66 000 euron säästöt verrattuna vuoden 2018 
arvioituun toteumaan. 

Välinehuoltojen yhdistymisen jälkeen välinehuoltopalvelut jatkuvat ny-
kyisissä toimipisteissä. HUS vuokraa luovutettavaan toimintaan liittyvät 
tilat Helsingin kaupungilta. Toimipisteitä keskitetään jatkossa kustan-
nussäästöjen ja toiminnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina van-
hoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työ-
sopimuslain 10 §:n säännöksiä. Liitteenä 12 on henkilöstön asemaa 
koskeva liite.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa välinehuoltotoiminnassa on 80 
vakanssia nimikkeillä välinehuoltaja, osastonhoitaja ja suunnittelija. 
Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla va-
kinainen työntekijä ja määräaikainen sijainen. Kaikki luovutushetkellä 
liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnassa olevat henkilöt (lo-
pullinen lukumäärä tarkentuu) siirtyvät HUSin palvelukseen. 

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle 
työnantajalle. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden 
palvelussuhde on voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päät-
tyy. Henkilöstö siirtyy luovutushetkellä aikaisempia tehtäviään vastaa-
viin tai saman tasoisiin tehtäviin.  

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaisek-
si voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään 
uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa 
koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien 
kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 10.9.2018. Hen-
kilöstötoimikunnan pöytäkirja liitteineen on oheismateriaalina.    
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Luovutettavaan toimintaan liittyvä korvausarvio on yhteensä noin 
382 000 euroa, joka muodostuu käyttöomaisuuskorvauksesta (noin 
200 000 euroa) ja investointikorvauksesta (noin 182 000 euroa). Kor-
vaussumma vahvistuu Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen 
valmistuttua. 

Jos toiminnan luovutuksesta tulisi suoritettavaksi arvonlisä- ja/tai va-
rainsiirtoveroa, HUS sitoutuu maksamaan veroseuraamukset liikkeen-
luovutussopimuksen mukaisesti. 

Liikkeenluovutus on huomioitu kaupungin vuoden 2019 talousarvion 
valmistelussa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan 
kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen 
ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan 
merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloit-
tamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekir-
joittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen alle-
kirjoittamisen yhteydessä tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset se-
kä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia 
palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.   

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus
2 Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet
3 Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain
4 Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset
5 Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat
6 Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoi-

mintasopimus välinehuollosta
7 Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
8 Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
9 Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
10 Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
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11 Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
12 Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Oheismateriaali

1 Pöytäkirja 09 2018
2 Liite  1 JHL ja Tehyn lausunto htk_Välinehuollo liikkeenluovutukseen 

10.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 651

HEL 2018-009039 T 00 00 00



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 24 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
07.11.2018

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

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja 
terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovu-
tuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 216

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan 
siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, te-
ho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS) 
7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Käsittely

11.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana läs-
nä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431

anneli.lintuluoto(a)hel.fi
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§ 350
Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos 
(nro 12480)

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
liikenne- ja suojavirheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jako-
mäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Ki-
vikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa 
koskevan asemakaavan ja 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja vir-
kistysaluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 
tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liiken-
nealuetta koskevan asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 
12.6.2018 muutetun piirustuksen numero 12480 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 12.6.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
7 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
8 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
9 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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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
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee alueita Lahdenväylällä ja 
Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattarihar-
jun ja Kivikon teollisuusalueilla.

Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän Lahdenväylälle sekä 
Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen, 
mikä parantaa alueen saavutettavuutta merkittävästi. Samanaikaisesti 
kaavoituksen kanssa väylille on laadittu aluevaraussuunnitelma tieo-
suuden toimivuuden parantamiseksi. Tiealue on asemakaavassa rajat-
tu aluevaraussuunnitelman mukaiseksi.

Jatkosuunnittelussa Tattarisillan nimeksi on muutettu Ilmasilta ja Tatta-
risillantien nimeksi Ilmasillantie. Kaavahankkeen nimi on säilytetty en-
nallaan.

Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen, pyö-
räilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle. Ilmasillan 
poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 27 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
07.11.2018

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

tasta ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Alu-
eelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Puistosil-
ta Kivikon ulkoilupuistosta muodostaa uuden jalankulku- ja pyöräilyrei-
tin Malmin ja Kivikon välille ja tukee alueen ekologisia yhteyksiä. Kaa-
varatkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nu-
mero 6772), jossa esitetään toiminnot Ilmasillantielle ja Kivikonlaidalle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että liikenneyh-
teydet ja alueen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla paranevat 
merkittävästi. Lahdenväylän muodostama estevaikutus kaupunkiraken-
teessa pienenee.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon (Kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laaditta-
vien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten 
pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen maisemaa hallitsevat suurimittakaavaiset moottori-
tiet Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Niiden reuna-alueet ovat pääsääntöi-
sesti metsäistä maantien suojavyöhykettä. Maantiealueen sivuilla sijait-
sevat osin rakentamattomat Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueet. Il-
masillantien linjauksen kohdalla teollisuustonttien välissä on metsäinen 
ja kallioinen puistoalue, jossa sijaitsee Tattariharjun maanalaiset hiek-
kasiilot. Väylien risteysalueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan 
linnoituslaitteita. Suunnittelualueen pohjoisosa on Tattarisuon pohjave-
sialuetta

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009. Ase-
makaavoissa alue on merkitty teollisuus ja varastorakennusten kortte-
lialueeksi, liikennealueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi. Osa alueesta 
on asemakaavoittamatonta.

Tiealueet ovat pääosin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omis-
taa loput kaava-alueesta. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloit-
teesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lau-
sunnot. 

Helen Sähköverkko Oy esitti lausunnossaan, että asemakaavan muu-
tosalueen pohjoisosassa on tiealueella noin 500 metrin matkalla Helen 
Sähköverkon keskijännitekaapelia (20 kV). Tiealueella ja suojaviheralu-
eella tulisi tehdä asemakaavaan johtoaluemerkintä. 

HSL esitti lausunnossaan, että liikennesuunnitelmassa ei ole pysäkki-
varauksia raitioliikennettä mahdollisesti täydentäville bussiliikenteelle. 
Pysäkkivaraukset tulee osoittaa sekä Tattarisilta- että Kivikonlaita ka-
duille. Kaavassa tulisi myös varautua välivaiheen järjestelyihin tilan-
teessa, jossa raitiotietä ei vielä ole. Tällöin keskustan suunnasta Mal-
min lentokentän alueelle kulkeva bussiliikenne tarvitsee pysäkin Tattari-
sillantielle.

HSY toteaa lausunnossaan, että pohjavedenottamon yhteydessä on 
myös paineenkorotusasema. Asemakaavamerkintää tulee täydentää 
muotoon pohjavedenottamo ja paineenkorotusasema. Vesihuoltover-
kostoa varten on osin merkitty johtokujat mutta osin ne puuttuvat. Poh-
javedenottamolle/paineenkorotusasemalle johtavaa ja sieltä lähtevää 
vesijohtoa varten ei ole merkitty johtokujaa. Vesijohtoa varten tulee 
merkitä vähintään kuusi metriä leveä johtokuja. Lisäksi pohjavedenotta-
mon/paineenkorotusaseman huoltoajoyhteys tulee merkitä kaavaan.

ELY-keskus esitti lausunnossaan, että puistosiltaan liittyvien maatäyttö-
jen sijoittaminen tiealueelle on mahdollista kun varmistetaan, ettei niistä 
ole haittaa tienpidolle tai hulevesijärjestelyille. Kaava-aineistoa tulee 
tarkentaa koskeeko kaava-alueen pohjoisosassa, Lahdenväylän länsi-
reunalle osoitettu melueste olemassa olevaa meluestettä, uuden raken-
tamista vai nykyisen meluesteen parantamista. Muinaismuistojen mer-
kitsemistapa tiealueella on mahdollinen ja muinaismuistolain suojele-
mat kohteet otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa. Mikäli 
pohjavedenottamolle ei ole löydettävissä muuta sijoituspaikkaa, voi se 
jäädä tiealueelle. Pohjavesialueen rajat on syytä esittää kaavassa. Lat-
vusyhteys moottoritien yli tulee turvata. Asemakaava selostuksessa 
mainittu säilytettävä ja kehitettävä liito-oravien latvusyhteys tulee merki-
tä velvoittavaksi kaavamerkinnäksi. 
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Kaavamääräyksiin on lisättävä määräykset meluntorjunnasta liike- ja 
toimistohuoneissa korttelialueilla T- ja TT. Myymälätilojen osalta kaava-
määräystä tulee tarkentaa niin, ettei Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavassa määritelty vähittäiskaupan myymälöiden seudullinen kokoraja 
ylity. Kaavamääräyksiä on syytä tarkentaa niin, että myymälätilan ra-
kentaminen sidotaan rakennettuun kerrosalaan ja palvelemaan pää-
käyttötarkoitusta. Näin alueelle ei voi tulla pelkästään myymälätiloja. 

Kaupunginmuseo esitti lausunnossaan, että myös Lahdenväylän etelä-
puolella Kivikossa olevat yhdystien osuudet tulee merkitä asemakaa-
vaan smd-merkinnällä.

Pelastuslautakunta esitti lausunnossaan, että raitiokiskojen ympäristö 
tulee suunnitella siten, että sitä voidaan tarvittaessa käyttää hälytys-
ajoon.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti

Johtosiirrot (Kivikonlaita) 1,5 milj. euroa
Hiekkasiilojen edellyttämät muutokset 1–2 milj. euroa
Tattarisillan eritasoliittymä ja Tattarisillantie 30 milj. euroa
Malmin puistosilta 11 milj. euroa
Kivikonlaita 3,5 milj. euroa
Yhteensä 45 – 50 milj. euroa

 

Asemakaava liittyy Lahdenväylän osalta käynnissä olevaan Lahden-
väylän parannustoimenpiteiden suunnitteluun. Laaditussa aluevaraus-
suunnitelmassa on arvioitu edellä esitettyjen lisäksi kustannuksia Lah-
denväylä, Porvoonväylän ja Kehä I osalta yhteensä noin 43 miljoonaa 
euroa. Kustannusten jako tienpitäjän ja kaupungin kesken ratkaistaan 
jatkosuunnittelussa.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty kaavaehdotuksen viimei-
sessä luvussa ja ne on koottu myös Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Lopuksi
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 6772, liite 3), jossa esitetään toiminnot Ilmasillantielle ja Kivikonlai-
dalle. 

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 12.6.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
7 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
8 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
9 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 652

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
liikenne- ja suojavirheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jako-
mäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Ki-
vikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa 
koskevan asemakaavan ja 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja vir-
kistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuet-
ta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 tonttia 37, 
korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018 
muutetun piirustuksen numero 12480 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

22.10.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siihen lisätään 41. kaupungino-
san (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealue.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 324

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3 4844_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12480 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) liikenne- ja suo-
javiheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- 
ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liiken-
ne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa ja ase-
makaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja 
virkistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liiken-
nealuetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 
tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja lii-
kennealuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
18 kokouksen asiana nro 6.

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 11

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Tattarisillan eri-
tasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta nro 
12480:

Raitiotiekiskojen ympäristö tulee suunnitella siten, että sitä voidaan tar-
vittaessa käyttää hälytysajoon.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.1.2018
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HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavasta ja ase-
makaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellunkylän (47. ko) ja Suur-
metsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava-alueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue 
Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teol-
lisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän raken-
tamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden 
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan 
ja Tattariharjuntien toisiinsa, mikä parantaa merkittävästi alueen saavu-
tettavuutta. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Tattarisillan eritasoliittymän lii-
kennesuunnitelma. Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen 
poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskus-
tasta ja kehämäinen Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laadittiin samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimi-
vuuden parantamiseen. Tiealue on asemakaavassa rajattu aluevaraus-
suunnitelman mukaan. Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon 
julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentoken-
tän alueelle.

Kaava turvaa tiealueella sijaitsevan kriisiajan vedenottamon käytön jat-
kumisen. Alueelle on sijoitettu uusi varaus teknisen huollon alueeksi 
esimerkiksi lumen vastaanottokäyttöön rakentamattomien teollisuus-
tonttien paikalle Lahdenväylän varrelle Kivikon teollisuusalueelle sekä 
uusi puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta Lahdenväylän yli.

Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki 
omistaa loput kaava-alueesta. Alueella on voimassa useita asemakaa-
voja vuosilta 1964-2009.

Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molem-
milla puolilla Kivikossa ja Jakomäessä sijaitsee ensimmäisen maail-
mansodan aikaisia (1914-1918) linnoituslaitteita, jotka kuuluvat tukikoh-
ta IV:n asemiin 7-9. Kyseessä on kallioon louhittuja ja maahan kaivettu-
ja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin betonoitu. Kokonaisuuteen ku-
luu betonista valettuja avoimia ja katettuja tulipesäkkeitä ja suojahuo-
neita, joiden katot on räjäytetty. Heti Porvoonväylän eteläpuolella on 
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suuri piikkilankaesteen suojavalli (tukikohta IV:este). Kivikon linnoitus-
laitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän ra-
kennetun kulttuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maail-
mansodan linnoitteet) kokonaisuuteen. Pieni osa Malmin lentoaseman 
valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
(RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu asemakaava alueeseen.

Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän eteläpuolella ja ka-
pealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän pohjoispuolella sijaitsee en-
simmäisen maailmansodan aikaisen yhdystien jäänteitä. Suunniteltu tie 
ja silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset. Kaava-alueella ja aivan lähellä 
Lahdenväylän ympäristössä on sijainnut vielä lisää linnoitteita, mutta ne 
sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella (tukikohta IX:10, 11, 17 ja tykki-
patteri 71) tai ne ovat tuhoutuneet jo aiemmin kaava-alueella (tukikohta 
IX: 14-15) ja ulkopuolella (tukikohta IX:13, 16 ja 18).

Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät 
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain 
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on 
aina niiden säilyttäminen. 

Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista jär-
jestettiin asemakaavoituksen, kaupunginmuseon ja Museoviraston 
kanssa yhteinen maastokatselmus 8.5.2017, jossa sovittiin jatkotoi-
menpiteistä ja toimintatavoista. Asemakaavoitus on teettänyt sen jäl-
keen sovitusti arkeologisen esiselvitystyön, joka täydentää merkittäväs-
ti aikaisempia inventointeja. Esiselvitystyössä on osa tuhoutuneiksi luo-
kitelluiksi kohteista osoittautunut aikaisempien maakäyttöhankkeiden 
yhteydessä vain peitetyiksi ja täytetyiksi. Myöskään kaikkia yhdysteitä 
tai piikkilankaesteitä ei ole huomioitu aiemmissa inventoineissa.

Arkeologisen esiselvitystyön tarkentavien rajausten perusteella säilytet-
tävien kiinteiden muinaisjäännösten kohdille asemakaavassa on sm-
määräys: ”Alueen osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Alueen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinais-
muistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvo-
teltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Alueelle tulee laatia kun-
nostus- ja hoitosuunnitelma”.

Riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen poistettavista muinaisjään-
nöksistä tai niiden osista sovittiin kevään 2017 neuvotteluissa. Pieni 
osa tukikohta IV:7:n Lahdenväylän eteläpuolella sijaitsevasta osuudes-
ta tulee suunnitelman mukaan jäämään Lahdenväylän uusien järjeste-
lyiden alle. Poistuvaa osuutta on pienennetty suunnitteluratkaisuilla. 
Ratkaisua tullaan tarkentamaan tiesuunnitelman tekemisen yhteydes-
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sä. Tukikohta IX:n yhdystien säilynyt Lahdentien pohjoispuolinen osuus 
on jäämässä Tattarisillantien ja -sillan alle. Sen ja edellä mainitun tuki-
kohta IV:7:n mahdollisesti tuhoutuvien osien kohdilla on smd-määräys: 
”Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suojelemasta linnoitu-
salueesta. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee suorittaa linnoitus-
laitteiden arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen”. 
Tutkimuskustannukset kuuluvat hankkeeseen ryhtyvälle.

Lahdenväylän eteläpuolella Kivikossa uuden sillan kohdalla ja sen län-
sipuolella TT- ja ET –tonttien alueella on esiselvitystyön mukaan säily-
neenä edellisen tien jatkona olleet tunnetun ja tuntemattoman yhdys-
tien osuudet, joita ei ole merkitty asemakaavaan smd—määräyksellä 
kuten tulee merkitä. Kaupunginmuseo esittää, että merkintä lisätään 
kaavakartalle.

Kaava-alueen eteläpuolella Lahdenväylän tiealueen toimivuuden pa-
rantamiseksi tehdyssä aluevaraussuunnitelmassa tukikohdan IX:11 ra-
kenteisiin voi uuden ajorampin (E2R4-rampin luiska) takia kohdistua 
toimenpiteitä, jotka tulee huomioida aikanaan.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 41

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan12480 pohjakartan 
kaupunginosissa 38 Malmi, 41 Suurmetsä ja 47 Mellunkylä. Pohjakartta 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaa-
timukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12480
Kaupunginosa: 38 Malmi, 41 Suurmetsä, 47 Mellunkylä
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Kartoituksen työnumero: 30/2017
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Asemakaava-alue on yli 2 km pituinen nauhamainen alue pääosin 
moottoritien aluetta (Lahdenväylä, Porvoonväylä). Alueen koosta ja 
maankäytöstä johtuen asemakaava on tarkoituksenmukaista esittää 
poikkeuksellisesti mittakaavassa 1:2000, jolloin asemakaava on esitet-
tävissä kokonaisuudessaan yhdellä tulostearkilla.

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 5

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Arkkitehti Valtteri Heinonen esitteli Tattarisillan eritasoliittymän asema-
kaavan muutokseen liittyvää vihersillan nimeämisasiaa Tattariharjun ja 
Kivikon osa-alueiden rajalla.

Nimistötoimikunta päätti esittää suunnitteilla olevalle sillalle nimeä

Kivikon puistosilta–Stensböle parkbro
(silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Kivikon osa-alueen mukaan.

Helsingissä on aiemmin nimetty Latokartanon, Myllypuron ja Kivikon 
osa-alueiden rajalle Viikin puistosilta–Viks parkbro (nimistötoimikunta 
9.11.2005, vahvistunut 6.7.2007).

Lisätiedot
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Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.11.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tattarisillan eritasoliittymän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellun-
kylän (47. ko) ja Suurmetsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmu-
seo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue Ke-
hä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teolli-
suusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakenta-
misen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden 
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan 
ja Tattariharjuntien toisiinsa ja Lahdenväylään, mikä parantaa merkittä-
västi alueen saavutettavuutta.

Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen poikki on suunnitteilla 
säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja kehämäinen 
Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laaditaan samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimi-
vuuden parantamiseen. Tiealueiden laajuustarvetta tutkitaan alueva-
raussuunnitelmassa. Osa nykyisestä tiealueesta on asemakaavoitta-
matonta.

Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Alu-
eelle tutkitaan lumen vastaanottopaikan sijoittamista rakentamattoman 
teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle. Kivikon ulkoilupuistosta 
suunnitellaan uuden puistosillan rakentamismahdollisuuksia Lahden-
väylän yli. Silta muodostaisi uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin 
ja Kivikon välille ja tukisi ekologisia yhteyksiä. 

Kivikon teollisuusalueella teollisuustonttien rajoja tarkistetaan. Raken-
nusviraston maanalainen hiekkasiilo Tattariharjuntien läheisyydessä 
pyritään säilyttämään toiminnassa.
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Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Alueella on voimas-
sa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009.

Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molem-
milla puolilla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita, 
jotka kuuluvat tukikohta IV:n asemiin 7-8. Kyseessä on kallioon louhit-
tuja ja maahan kaivettuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin beto-
noitu. Kokonaisuuteen kuluu betonista valettuja avoimia ja katettuja tuli-
pesäkkeitä ja suojahuoneita, joiden katot on räjäytetty. Porvoonväylän 
eteläpuolella on suuri piikkilankaesteen suojavalli. Linnoituslaitteet kuu-
luvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maailmansodan lin-
noitteet) kokonaisuuteen. 

Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän itäpuolella ja ka-
pealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän länsipuolella sijaitsee ensim-
mäisen maailmansodan aikaisen tykkitien jäänteitä. Suunniteltu tie ja 
silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset.

Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät 
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain 
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on 
aina niiden säilyttäminen. 

Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista täytyy 
järjestää neuvottelu Museoviraston kanssa ennen seuraavaa kaavavai-
hetta. Säilytettävistä kohteista neuvotellaan Helsingin kaupunginmu-
seon kanssa.

Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä raken-
netusta kulttuuriympäristöstä (RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu 
suunnittelualueeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.11.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1267-00/16 sekä kaavaluonnokses-
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ta (Tattarisillan eritasoliittymä, asemakaava ja asemakaavan muutos 
kaupunginosissa 38. Malmi, 41. Suurmetsä ja 47. Mellunkylä) 
11.11.2016 mennessä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee liikenne-, katu- ja suoja-
viheralueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä I liittymästä koilli-
seen sekä katu-, puisto-, virkistys-, ja tonttialueita Tattariharjun ja Kivi-
kon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän 
rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusa-
lueiden välisen kadun rakentamisen uuden siltayhteyden avulla. Lisäksi 
kaavamuutoksessa tutkitaan uuden lumenvastaanottopaikan sijoitta-
mista rakentamattoman teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle 
ja uuden puistosillan rakentamismahdollisuutta Kivikon ulkoilupuistosta 
Lahdenväylän yli.

Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa Lahden ja Porvoon väylille laadi-
taan aluevaraussuunnitelmaa tieosuuden toimivuuden parantamiseksi. 
Kaavamuutosalueen katualueilla varataan tila raitioliikenteelle: Tattari-
sillan poikki on suunnitteilla pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta 
sekä runkolinja Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Tiealueet 
ovat pääosin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa loput 
kaava-alueesta.

Puistosilta

Puistosillan rakentamismahdollisuuden tutkiminen osana kaavamuutos-
ta on hyvä lähtökohta. Puistosiltayhteys on tarpeellinen viheralueiden 
kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalveluiden kehittämisen näkökul-
masta. Vihersilta tarvitsee toimiakseen ekologisena yhteytenä riittävästi 
tilaa kasvillisuudelle. Sillalle pitää olla mahdollista istuttaa myös puita. 
Siltayhteyden mitoituksen lisäksi yhtä tärkeää on huomioida viherver-
koston ketjun toimivuus sillan molemmissa päissä. Puistosilta sijoittuu 
länsipäässä tärkeälle pohjavesialueelle. Siltarakenteiden sijoittuminen 
ja vaikutukset alueella sijaitsevaan lähde- ja pohjavesialueeseen tulee 
selvittää jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi kaavamuutoksen ja alueva-
raussuunnitelman yhteydessä on hyvä tutkia alustavasti mahdollisuuk-
sia kehittää Lahdenväylän maasiltaosuuden alittavaa yhteyttä ja sen 
toimivuutta osana ekologista käytävää. 

Kaavamuutostyön yhteydessä tulee määritellä, mitä toimintoja ja liikku-
mismuotoja puistosillalle suunnitellaan. Tällöin on mahdollista arvioida 
sillan mitoitusta, alustavaa toteutusta ja kunnossapitomahdollisuuksia. 
Esimerkiksi hiihtoyhteyden vaatima tilavaraus ja toimivuus muun ympä-
rivuotisen kunnossapidon kanssa vaikuttavat sillan mitoitukseen ja jat-
koyhteyksien kehittämistarpeisiin kaavamuutosalueen ulkopuolella.

Lumenvastaanottopaikka
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Lumenvastaanottopaikaksi esitettävän alueen halutaan näkyvän ase-
makaavassa yksiselitteisenä. Malmin nykyisestä lumenvastaanottopai-
kasta on käytetty kaavamerkintää E-1, erityisalue lumenvastaanotto-
paikkaa varten. Rakennusvirasto esittää käytettäväksi sitä tai vastaa-
vaa merkintää uudelle rakennettavalle lumenvastaanottopaikalle.

Lumenvastaanottoon liittyvä hulevesien käsittelyalue tulee osoittaa 
kaavassa mahdollisimman laajaksi. Alueella sijaitseva kosteikko ottaa 
tällä hetkellä vastaan Tattariharjun teollisuusalueen hulevesiä ja tasaa 
mahdollisissa tulvatilanteissa jonkin verran Viikinojasta tulevaa vesi-
määrää. Lumenvastaanottopaikan sulamisvesien myötä hulevesien kä-
sittelytarve kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti.

Rakennusvirasto esittää uuden lumenvastaanottopaikan ja hulevesien 
käsittelyalueen rakentamisen vaikutusten selvitysten käynnistämistä jo 
kaavamuutosvaiheessa. Uuden lumenvastaanottopaikan tulee olla käy-
tettävissä ennen nykyisen Malmin lumenvastaanottopaikan poistumista 
käytöstä.

Tattarisilta ja sen ympäristö

Tattarisillantien ja Tattariharjuntien risteysalueen läheisyydessä sijait-
sevan kapean viheralueen tulee osoittaa kaavassa EV-merkinnällä 
suojaviheralueeksi. Teknisten järjestelmien sijainnin takia viheraluetta 
on tarve edelleen kehittää järjestelmien käyttö ja toimivuus huomioiden. 

Kaavaselostuksessa todetaan, että hiekan ja suolan varastointiin käy-
tettävät kalliosiilot pyritään säilyttämään. Tattariharjun kalliosiilot ovat 
koillisen Helsingin ainoat kalliossa sijaitsevat hiekka- ja suolasiilot. Ra-
kennusvirasto katsoo, että kaavamuutoksen lähtökohtana on siilojen ja 
niiden käytön sekä huoltoyhteyksien säilyminen. Jos siiloja ei pystytä 
säilyttämään, tulee niille osoittaa vastaava korvaava sijainti kaavamuu-
toksen yhteydessä. Uusi paikka voi sijaita tämän kaavamuutosalueen 
ulkopuolella. Tattarisillantien alustavassa liikennesuunnitelmassa osa 
kalliosiiloista huoltoluukkuineen on jäämässä tulevan katuyhteyden al-
le.

Tattarisillan liikenneratkaisussa tulee tutkia Lahdenväylän ramppien si-
joittumista siten, että sillan kannen liikuntasauma ei asetu risteysalueel-
le. Lahdenväylän ramppien pengertämisen tilanvaraukset tarkastellaan 
asemakaavan laatimisen yhteydessä. Pengerretyt rampit ovat kunnos-
sapidon kannalta helpommat hoitaa, koska vilkasliikenteinen moottori-
väylä asettaa haasteita tukimuurien kunnossapidolle. Mikäli rampit esi-
tetään rakennettavaksi tukimuureilla, on ne sijoitettava siten, että muu-
rien korkeudet tulevat mahdollisimman mataliksi ja niiden ympäristöön 
jää tilaa kunnossapitoa varten. Asemakaavassa tulee esittää ramppien 
ja pengerten tilanvaraukset. Sillan ja ramppien tilanvarauksien tulee ol-
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la riittävät lumen auraukseen, jotta liikenne sujuu myös talven kunnos-
sapidon yhteydessä.

Tattarisillantien sijoittuminen, vaikutukset ja muutostarpeet nykyiseen 
katu- ja viherympäristöön myös kaavamuutosalueen ulkopuolella, tulee 
selvittää kaavoitusvaiheessa, erityisesti Kivikon puolella. Esimerkiksi 
asemakaava-alueen eteläpuolella, Kivikon liikuntapuistossa sijaitsee 
Kivikon frisbeegolfrata, jonka radat tulevat lähelle kaava-aluetta. Fris-
beegolfradan, samoin kuin muiden alueen viherpalveluiden, kehittämi-
nen on ollut esillä rakennusvirastossa. 

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 28.10.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Maaperätiedot

Suunnittelualue sijoittuu korkeustasolle noin +17,5…+35,0. Maanpin-
nan korkeus on alimmillaan noin 1,5 km pitkällä Kehä I:n ja Porvoon-
väylän välisellä osuudella. Maanpinnan korkeus kasvaa voimakkaasti 
suunnittelualueen pohjoisosissa sekä alueen itä- ja lounaispuolilla. Ke-
hä I:n ja Porvoonväylän välinen osuus suunnittelualueesta sijoittuu 
pääosin savikolle. Savikerroksen paksuus on suurimmillaan noin 13 m. 
Paikoin saven päälle sijoittuu 0…2 m kerros turvetta ja paikoin kitka-
maatäytteitä. Savikerroksen alla on silttiä sekä moreenia. Kairaussy-
vyydet vaihtelevat 0…34 metrin välillä. Mm. suunnittelualueen pohjois- 
ja kaakkoisosissa pohjamaa on hiekkaa sekä moreenia. Nykyisten väy-
lien ympärillä esiintyy myös avokallioita. Poraamalla tehtyjä kalliovar-
mistuksia on tehty vain muutamia. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoit-
tuu Alppikylän tärkeälle pohjavesialueelle, jossa sijaitsee lähteitä sekä 
pohjavedenottamo. Pohjavesialueen rajaus esitetään liitekartassa. 
Pohjatutkimuksia suunnittelualueella on tehty runsaasti eri vuosikym-
menten aikana. 

Alueen rakennettavuus
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Suunnittelualueelle sijoittuva nykyinen Lahdentie on perustettu osittain 
maan varaan ja osittain paalulaatalla. Myös tuleva eritasoliittymä voi-
daan savialueilla toteuttaa paalulaattarakenteena. Vaihtoehtoisesti sy-
västabilointia voidaan käyttää savialueiden pohjanvahvistusmenetelmä-
nä, kun täyttökorkeus saven yläpintaan nähden on suuruusluokalleen 
enintään noin 3 m. Turvekerrokset poistetaan täytettäviltä alueilta, mut-
ta esim. viheralueilla niiden massastabilointi voi olla mahdollista. Kitka-
maa- ja kallioalueilla rakenteet toteutetaan maan- tai kallionvaraisina. 

Savialueiden alueellinen stabiliteetti on tarkastettava maa-ainestäyttöjä 
suunniteltaessa. Myös alueelle mahdollisesti sijoitettavan lumenkaato-
paikan osalta täytyy ottaa huomioon tarvittavat pohjanvahvistustarpeet 
sekä alueellisen stabiliteetin aiheuttamat rajoitteet.

Tattarisillantien toteutuksessa on otettava huomioon kadun alle sijoittu-
vat nykyiset kalliotilat. 

Alueen rakentamisessa on otettava huomioon pohjavesialueen suoje-
luun liittyvät toimenpiteet.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 351
Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikinraitti 2) asemakaavan muuttami-
nen (nro 12485)

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 
54178 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 14.11.2017 päivä-
tyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muutoksen piirustuksen nu-
mero 12485 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 54170.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee osaa urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueen tontista 54178/2 sekä katu- ja puistoalueita, jotka 
sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien ja Mosaiikkiraitin 
välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, monikäyttöisen 
lukiorakennuksen rakentamisen Vuosaareen.

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaat-
teiden (kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016, 377 §) mukaisen 
uuden lukiorakennuksen toteuttaminen. Alueelle on suunniteltu raken-
netussa ympäristössään elämyksellistä, monitoimista koulurakennusta 
900 oppilaalle jalankulkuympäristön monipuolisuutta painottaen. 

Lukion toteuttamiseksi on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely, 
jonka lähtökohtana tämä asemakaavan muutos toimii. Asemakaavan 
muutoksen jatkosuunnittelua on tehty rinnakkain neuvottelumenettelyn 
kanssa. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos on lainvoimainen 
neuvottelutuloksen selvitessä tavoiteaikataulun mukaisesti keväällä 
2019.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m². Korttelitehokkuus on ek=2,5. Palvelu-
hanke ei aiheuta suoraa lisäystä asukasmäärään.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi 
opiskelu-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi alueen asukkaille. Uusi lu-
kiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa toimien osa-
na sen luontevaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien verkostoa julkisen 
liikenteen äärellä. Välittömästi Ulappasillan pohjoispäässä sijaitseva jul-
kinen rakennus heikentää Vuotien estevaikutusta keskusta-aluetta ym-
päröivillä alueilla vahvistaen kaupunginosan yhteisöllisyyttä.

Kehittyvää kävely-ympäristöä Kallahdesta Vuotien yli ja metroaseman 
suunnalta keskustaan vahvistetaan uudella Mosaiikkikujalla. Mosaiikki-
kujan alla kulkeva ajoyhteys palvelee uuden lukion korttelin lisäksi Vuo-
saaren Urheilutaloa korttelissa 54090 ja Mosaiikkitorin pysäköintilaitos-
ta sekä tukee rakentamattoman korttelin 54178 toteuttamista suunnitte-
luperiaatteiden mukaisesti.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
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Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden 
yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnit-
teluperiaatteet 15.11.2016 (377 §). Suunnitteluperiaatteiden mukaan lu-
kio siirtyy metroaseman läheisyyteen. Opetustilojen monikäyttöisyyttä 
parannetaan. Varaudutaan lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen ti-
latarpeeseen. Lisäksi suunnitteluperiaatteet määrittelevät lukion tavoit-
teellista, tiivistä ja käveltävää kaupunkiympäristöä. 

Alue on rakentamaton ja mielletään nykyisellään osaksi puistoaluetta. 
Aluetta rajaavat etelässä Tyynylaavantie, lännessä Ulapparaitti ja poh-
joisessa Mosaiikkiraitti. Alueen itäpuolella on pysäköintikenttä. Alueen 
halki kulkee Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakasliikenteelle vuok-
rattu yhteys.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Kaavan mukaan 
alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä 
puisto- ja katualuetta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

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

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 22.12.2017–29.1.2018, ja 
siitä saatiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat lukiorakennuksen 
julkisivun käsittelyyn ja mittakaavaan Mosaiikkipuiston suunnalla.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus), liikenneliikelaitoksen (HKL) ja pelastuslautakunnan 
lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pohjavesien suojele-
miseen, melun- ja tärinäntorjuntaan ja ilmanlaadun varmistamiseen, 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-11-15_Kslk_36_Pk
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Mosaiikkiraitin alla olevan putkiston turvaamiseen rakenteineen sekä 
palotekniseen suunnitelmaan.

Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimi ilmoittivat, ettei niillä 
ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

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

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Julkiset rakennukset 26 milj. euroa
Katu- ja aukioalueet 3 milj. euroa
Kansi- ja alikulkurakenteet 3,5 milj. euroa
Maaperän kunnostaminen 2,5 milj. euroa
Yhteensä 35 milj. euroa

Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on pormestarin talousarviossa 
vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungille 
aiheutuu kustannuksia yleisten alueiden uudelleenjärjestelystä, alueelle 
tulevista kansirakenteista sekä alikulkurakenteesta. Näiden kustannus-
ten arvioidaan olevan yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Maaperän mahdollisesta kunnostuksesta ja jätteitä sisältävien masso-
jen käsittelystä tulee aiheutumaan kustannuksia. Maaperän pilaantu-
neisuuden kunnostamisen kustannukset ovat arvioitu olevan noin 2,5 
miljoonaa euroa.

Kustannusarvio ei sisällä väliaikaisjärjestelyjen kustannuksia.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavakar-
tan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen 
nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti 
kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tarpeen aset-
taa uudelleen nähtäville.
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 14.11.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitos
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 664

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 
54178 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 14.11.2017 päivä-
tyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muutoksen piirustuksen nu-
mero 12485 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 54170.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.10.2018 § 462

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 14.11.2017 päivätyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12485 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54178 tonttia 2 sekä ka-
tu- ja puistoalueita (muodostaa uuden korttelin 54170).

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

02.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 31

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Keski-Vuosaaren osa-alueelle Vuosaa-
ren kaupunginosaan seuraavaa uutta nimeä:

Mosaiikkikuja–Mosaikgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (geologia); liitynnäinen, Mosaiikkipuiston ja alu-
een muiden määriteosan ’mosaiikki’ sisältävien nimien mukaan. 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Alueen nimistössä käytetty mosaiikki-aihepiiri on johdettu alueella voi-
massa olevista kiviaiheisista nimistä ja geologian aihepiiristä. Kielitoi-
miston sanakirjassa: mosaiikki ’pienistä palasista tehty kuva- tai koris-
tepinta’.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 47

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Vuosaaren uudesta lukiorakennuksesta on laadittava palotekninen 
suunnitelma, joka on hyväksytettävä pelastuslaitoksella. Rakennuksen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon 1.1.2018 voimaan tuleva uusi ym-
päristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Muutoin pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Vuosaaren uuden lu-
kion asemakaavan muutosehdotukseen nro 12485.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 39

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12485 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12485
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 32/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.8.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Opetusvirasto 11.5.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Opetusvirasto on toiminut tiiviissä yhteystyössä kaavoittajan kanssa 
Vuosaaren keskustan asemakaavan suunnittelussa. Lukiolle on varattu 
tontti joka on keskeisellä paikalla lähellä metroasemaa. Opetusvirastol-
la ei ole muuta kommentoitavaa kun että suunnittelun edetessä on huo-
mioitava oppilaiden turvallinen liikkuminen, lukion huoltoliikenne sekä 
lukion pihan sijoittelu.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1280-00/17 (Vuosaaren keskustan 
asemakaavojen muutokset). Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Suunniteltava alue Vuosaaren metroaseman ympäristössä rajautuu 
pohjoisessa Vuosaarentiehen, etelässä Sokeritoriin, idässä Keltakane-
linkujaan ja Porslahdentiehen ja lännessä Mosaiikkipuistosta Ulappasil-
lalle ja Valkopaadentietä Sokeritoriin. 

Asemakaavan muutokset koskevat Vuosaaren keskustan kehittämistä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.11.2016 hyväksymien Vuosaaren 
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti elinvoimaiseksi, viihtyi-
säksi ja elämykselliseksi alueelliseksi keskukseksi. Jatkossa keskustaa 
kehitetään kohti keskustatoimintojen alueita, jossa pyritään painotta-
maan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä sekä asumista, liiketiloja ja 
palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa elinvoimaisen keskustan raken-
taminen omaleimaiselle Vuosaaren kaupunginosalle. 

Alueen asemakaavat tullaan laatimaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren 
lukion tontista metroaseman läheisyydessä. Keskusta-alueen kehittä-
misestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. 

Alueita yhdistävät katu- ja aukiotilat suunnitellaan suunnitteluperiaattei-
den mukaisesti elämykselliseksi ympäristöksi jalankulkijoiden mittakaa-
va huomioiden. Suunnittelussa varaudutaan julkisen liikenneverkon ke-
hittymiseen tulevaisuudessa. 

Rakennusvirasto pitää asemakaavan muutoksia ja massiivista täyden-
nysrakentamista sekä yleisten alueiden kehittämistä erittäin kannatetta-
vina hankkeina. Alue on jäänyt väljäksi ja vaikuttaa jokseenkin keske-
neräiseltä. On erittäin hyvä asia, että nyt lähdetään toteuttamaan ur-
baania ja viihtyisää Vuosaaren aluekeskustaa.

Suunnittelualueen katu- ja viheralueiden ratkaisut ovat paikoittain karun 
ja väliaikaisen tuntuisia. Toivottavaa on, että kaavatyössä selvitetään 
myös asukkaiden toiveita aukioille ja viheralueille. Esimerkiksi säilyvän 
Mosaiikkipuiston tulevaa luonnetta tulisi kartoittaa, jotta sen identiteettiä 
voitaisiin kohentaa. 

Tonttien ja yleisten alueiden välillä on paikoittain suuria korkeuseroja. 
Rakennusvirasto toivoo, että järjestettävässä kilpailussa huomioitaisiin, 
millä tavalla nykyiset haastavat korkeuserot voitaisiin kuroa kiinni tai 
yhteen sovittaa tulevien tontilla olevien rakennuksien kanssa. Esimer-
kiksi vilkkaasti käytetyn Mosaiikkiraitin pituuskaltevuus on haastava ja 
korkeuserot suuret ympärillä olevien tonttien kanssa. 
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Koska alueella on ja tulee olemaan paljon kovaa pintaa, on hyvä, että 
viherkattojen käyttöä suositaan hulevesien hallinnassa. Rakennusviras-
to kehottaa, että koko suunnittelualueen hulevesiä tarkastellaan tässä 
varhaisessa vaiheessa, ennen kuin yksittäiset asemakaavat lähtevät 
toteutumaan. Mahdollisen sadepuutarhan tarvetta ja sijoittumista voisi 
tutkia. Mahdollinen sadepuutarha voisi olla yksi potentiaalinen elävöit-
tävä elementti esim. Mosaiikkitorin tuntumassa.

Alueelle F kaavaillaan puutalorakentamista. Alueen komeaa männikköä 
tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutos sekä Vuosaaren uusi lukiorakennus 
ja sen ilta- ja viikonloppukäyttö

Nuorisoasiainkeskuksen Vuosaaren nuorisotyöyksiköllä on Vuosaares-
sa kaksi nuorisotilaa, Kallahden ja Merirastin nuorisotalot. Molemmissa 
on liikuntasali ja muita tiloja. 

Tilat ovat hyvin aktiivisesti alueen nuorten ja järjestöjen käytössä. 
Käyntikertoja tiloissa oli vuonna 2016 yhteensä lähes 65 000, joista 32 
000 oli nuorten käyntikertoja omassa toiminnassamme, ja myös noin 
32 000 lasten, nuorten ja aikuisten käyntikertoja alueen järjestöjen, eri-
tyisesti maahanmuuttajajärjestöjen toiminnassa. Tilat ovat käytössä 
seitsemän päivänä viikossa, lähes läpi vuoden.

Kannanottomme uuden lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytöstä 
pohjaa omien tilojemme käyttökokemuksiin ja vuosaarelaisilta nuorilta 
kerättyyn tietoon.

Liikuntatiloja nuorille

Keräämme Vuosaaressa vuosittain kattavasti tietoa nuorten toiveista ja 
tarpeista alueen palveluiksi. Vuoden 2016 huhtikuussa kävimme läpi 
kaikki alueen 7. ja 8. luokat. 

Nuoret tuovat näissä kyselyissä toistuvasti esiin tarpeen erilaisille lii-
kuntatiloille. 
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Erityisesti tuodaan esille jalkapallon, koripallon ja futsalin harrastus-
mahdollisuudet. Tiloja toivotaan sekä sisäliikuntaan (salit) että ulos (te-
konurmi, valaistu koripallokenttä).

Tärkeää sisäliikuntatiloissa (salit) on, että tilat ovat helposti ja maksut-
tomasti nuorten käytettävissä. Koulun tilojen omatoimikäytön suunnitte-
lussa onkin tärkeää toteuttaa lukituksen ja kulunvalvonnan ratkaisut si-
ten, että iltojen ja viikonloppujen toiminnallinen käyttö onnistuu ilman 
vahtimestareita tai muuta valvovaa henkilöstöä. Lisäksi tilaratkaisut tu-
lee nuorisoasiainkeskuksen mielestä suunnitella logistisesti siten, että 
kulku omatoimikäytössä oleviin tiloihin ja saleihin sekä pukuhuoneisiin 
tehdään turvalliseksi koulun irtaimistolle osastoimalla tilat muun muas-
sa väliovien lukituksilla.

Tärkeää ulkoliikuntapaikoissa (tekonurmi, koripallokenttä) on, että piha-
alue valaistaan siten, että kenttien käyttö mahdollistuu ja on myös tur-
vallista kouluajan ulkopuolella ja pimeän aikaan.

Lisäksi olemme huomanneet, että omat tilamme eivät palvele tanssin 
harrastamista niin hyvin kuin mihin alueella olisi tarvetta. Huoneemme 
ovat liian pieniä tanssille, saleissamme ole peilejä, ja salit ovat muuten-
kin käytössä koko ajan. Uuteen rakennukseen olisi hyvä saada ainakin 
yksi tai useampi suuri sali, jossa on suljettavat, suojatut peilit.

Musiikin ja taiteen perusopetus Vuosaaressa

Nuorisotaloilla Kallahdessa ja Merirastissa on pienimuotoiset musiikin 
harrastamis- ja äänitysmahdollisuudet. Korkean profiilin pitkäjänteinen 
musiikinopetus ja musiikkitoiminta olisi erittäin tarpeellinen ja tervetullut 
lisä Vuosaaren palveluvalikkoon. 

Kansalaistoiminta

Alueella toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä, erityisesti maahanmuuttaja-
järjestöjä. Viikonloppu- ja iltakäytössä oleviin kokoustiloihin tuo lisäar-
voa pienoiskeittiön käyttömahdollisuus.

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä Vuosaaren lukion 
uudistamista monipuoliseksi oppimis- ja toimintakeskukseksi. Sen si-
jainti Vuosaaren keskustassa metroaseman ja kaupallisten palvelujen 
läheisyydessä lisää keskuksen vetovoimaisuutta myös nuorten vapaa-
ajalla. Nuorisoasiainkeskus haluaa olla kiinteästi mukana lukion suun-
nittelussa hankkeen alusta lähtien. 

Lisätiedot
Kaisa Kivelä, toiminnanjohtaja, Vuosaaren nuorisotyöyksikkö, puhelin: 310 33089

kaisa.kivela(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, Kehittämisosasto, puhelin: 310 89036
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harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 3.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunnon kohteena oleva kaava-alue on Vuosaaren keskusta.

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraa-vat asiat:

Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suoritet-
tavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huomioon 
metroliikenteen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja täri-
nähaitat. Liikennelaitos-liikelaitos ei voi taata omilla kunnossapitotoi-
minnoilla melutason ja tärinän alentumista.

Pysäköintialueen ja muiden rakennelmien perustusten tekeminen ei 
saa aiheuttaa metrokiinteistön perustuksen ja metroradalla penkereen 
sortumia.

Työnaikaiset rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä huolto-, hä-
täpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia alueella on).

Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja lou-
himisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnittelu, kos-
kien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia rakennelmia ja ti-
loja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapahtuva rakentami-
nen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03
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Vuosaaren keskustaa suunnitellaan monipuoliseksi, elinvoimaiseksi, 
viihtyisäksi ja kävelypainoitteiseksi alueeksi. Tavoite luoda edellytykset 
laadukkaalle keskustamaiselle alueelle tulevaan raideliikenteen solmu-
kohtaan on kannatettava. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesti 
ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Mosaiikkikorttelin, Tehtaanpuiston koululta vapautuvan tontin, Porslah-
denpolun ja kauppakeskuksen alueelle ollaan suunnittelemassa liike-, 
toimitila- ja asuinrakennuksia. Ennen tonttien kaavoittamista ns. hybri-
dirakennuksille tulisi selvittää, saadaanko ratkaisusta selvästi hyötyä 
verrattuna toimintojen sijoittamisesta korttelin sisällä itsenäisiin raken-
nuksiin. Hybridiratkaisut tuottavat haasteita hankkeiden aikatauluttami-
seen, sekä monimutkaisia rahoitus- ja sopimusjärjestelyjä. Sitoutunei-
den muiden toimijoiden mahdollinen puuttuminen viivästyttäisi asunto-
hankkeiden rakentamista.

Alueen pysäköintiratkaisun on kaavailtu olevan ensisijaisesti rakenteel-
linen. Pysäköintiratkaisut tulisi toteuttaa siten, että niille varattu tila on 
pysäköintitarpeiden mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuessa muokat-
tavissa muuhun käyttöön. Esimerkiksi erilliset pysäköintitalot ovat hel-
pommin korvattavissa myöhemmin muulla rakentamisella, kuin muuhun 
rakentamiseen rakenteellisesti lomittuvat ratkaisut.

Katualueiden mittakaavan suunnitteleminen jalankulkijoille miellyttäväk-
si on kannatettava tavoite. Katutilan ja ajoväylien leveyden ja kadun 
tarkempien suunnitteluratkaisujen tulee mahdollistaa pelastusteiden ja 
nostopaikkojen sijoittaminen ajoradoille ja kevyenliikenteen väylille. Täl-
löin myös matalamman keskipinta-alan asuntotuotanto kustannuste-
hokkaasti on mahdollista, ja asunnot voidaan suunnata parhaisiin il-
mansuuntiin ja näkymiin. Tulee myös varmistaa, että pysäköintipaikat, 
raitiotien virtajohdot, valaisimet tai katupuut eivät estä pelastusajoneu-
von kääntymistä kadulta pihalle tai kevyen liikenteen väylälle.

Rakennusten rungon rakenneratkaisun määrittelemistä asemakaavas-
sa tulisi välttää. Puurakentamisen edistämistavoitteet voidaan kaava-
määräyksen sijaan huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi tontinluovu-
tusehdoissa. 

Mikäli asemakaavalla halutaan kuitenkin, erityisistä syistä, jossakin 
kohtaa määrätä puurakentamista, tulisi mahdollistaa rakennukselle sel-
keä, tyypittyvä, puurakentamisen mittoihin soveltuva massoittelu. Urak-
kakilpailun onnistumisen edellytysten parantamiseksi eri puurakenta-
mistekniikoita tulee olla mahdollista soveltaa ja kilpailuttaa. Samalla tu-
lee välttää muita hankkeen kustannuksia nostavia ratkaisuja (mm. kalliit 
perustamiskustannukset, kansirakenteet, viherkatot).  
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Varjostus-, tuulisuus- ja meluselvitykset tulee tehdä huolellisesti jo kaa-
vavaiheessa. Samoin tulee tutkia maaperän rakentamiskelpoisuus ja 
mahdolliset haitta-aineet riittävässä laajuudessa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Marja-Liisa Heikkilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32396

marjaliisa.heikkila(a)att.hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutokset

Suunnittelualue sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Alueelle tyypilliset pak-
sut siltti- ja hiekkakerrokset ovat kairausvastuksen perusteella tiiviydel-
tään löyhiä sekä keskitiiviitä. Myös tiiviitä kerroksia esiintyy. Siltti- ja 
hiekkakerrosten välissä esiintyy linssimäisiä savikerroksia mm. alueen 
koillis- ja luoteisosissa. 

Suunnittelualueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3…+5, maanpin-
nan ollessa noin tasolla +8...+15. Kohde sijoittuu tärkeälle pohjavesia-
lueelle, jonne rakentaminen edellyttää rakennusvalvontaviraston julkai-
semien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Alueelle on suunnitteilla myös ympäristöään korkeampaa rakentamista 
Mosaiikkikortteliin, Columbuksen pysäköintialueen kohdalle sekä Aro-
mikujan alueelle. Mahdollisten yli 16 kerroksisten rakennusten suunnit-
telussa on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston 
Korkean rakentamisen menettelyohjetta (2012).

Urheilutalo ja Mosaiikkikortteli

Maakerrosten paksuus on suurimmillaan tällä osalla suunnittelualuetta. 
Mosaiikkikorttelin kaakkoisosassa Vuotien kohdalla maakerrosten pak-
suus on noin 3…5 m, mutta pohjoiseen ja länteen kuljettaessa kerros-
paksuus kasvaa voimakkaasti. Mosaiikkiraitin pohjoispuolella, Urheilu-
talon ympäristössä kairaukset ovat päättyneet noin 10…33 m syvyy-
teen maanpinnasta. Pohjamaa on pääosin silttiä sekä hiekkaa, mutta 
alue on aikoinaan toiminut myös soranottopaikkana ja tämän jälkeen 
aluetta on täytetty sekalaisilla maa-aineksilla, kuten rakennusjätteellä ja 
savella. 
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Urheilutalon alueella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Vaihtoehtoisesti anturaperustus massanvaihdon varaan voi olla 
mahdollinen. Arvioitu massanvaihto on n. 5 m syvyyteen maanpinnas-
ta. Mosaiikkiraitin eteläpuolella Mosaiikkikorttelissa kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan varaan. Tätä korkeampien ra-
kennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtaisesti suunnit-
teluvaiheessa. 

Koulun tontti, Columbuksen pysäköintirakennus ja Porslahdenpolku

Tehtaanpuiston koulun alueella kitkamaakerrosten paksuus on olemas-
sa olevien porakonekairausten perusteella noin 0…15 m. Välittömästi 
koulun länsipuolella maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti ja kai-
raussyvyydet ovat noin 10...30 m. Koulurakennuksen länsipuolella 
esiintyy myös savea. Columbuksen pysäköintirakennuksen ja Porslah-
denpolun alueilla kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden kairausten 
perusteella kyseessä ovat kitkamaa-alueet, mutta maakerrosten pak-
suutta ei voida luotettavasti arvioida.

Koulun länsipuolella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Koulun tontilla, Columbuksen pysäköintirakennuksen kohdalla 
ja Porslahdenpolulla kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa 
vastaavien rakennusten arvioitu perustamistapa on anturaperustus 
pohjamaan varaan. Tätä korkeampien rakennusten perustamistapa on 
määritettävä yksityiskohtaisesti suunnitteluvaiheessa. 

Porslahdenkuja

Porslahdenkujan alueella kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden 
kairausten perusteella kyseessä on kitkamaa-alue, mutta maakerrosten 
paksuutta ei voida kairausten vähyydestä johtuen arvioida.

Kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten 
arvioitu perustamistapa on anturaperustus pohjamaan varaan.

Aromikuja ja kauppakeskus Columbus

Kairausten perusteella maakerrosten paksuus on pienimmillään alueen 
länsiosissa, paikallisesti myös avokalliota esiintyy. Itään päin kuljettaes-
sa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet alu-
een keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m. Pohjamaa on hiekkaa. Pai-
koin esiintyy pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maan-
pinnasta.
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Aromikujalla ja kauppakeskus Columbuksen alueella kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan tai kallion varaan. Tätä kor-
keampien rakennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtai-
sesti suunnitteluvaiheessa.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 352
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden 
lisäämisestä

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauk-
sen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunki selvittää mahdollisuuksia yhdessä Lii-
kenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltai-
sesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen 
kehittämiseksi, kuten yleiskaavan toteuttamisoh-
jelmassa on linjattu. 

 Ennen aluesuunnitelmien päivitystä kaupunkiym-
päristön toimialaa toivotaan selvittämään mah-
dollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä 
viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-ase-
mien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. 
Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa 
muun muassa parantamalla valaistusta, lisää-
mällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta 
julkisessa tilassa. (Alviina Alametsä)

Käsittely

Valtuutettu Alviina Alametsä ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauk-
sen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin 
kaupunki selvittää mahdollisuuksia yhdessä Lii-
kenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltai-
sesti toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen 
kehittämiseksi, kuten yleiskaavan toteuttamisoh-
jelmassa on linjattu. 

 Ennen aluesuunnitelmien päivitystä kaupunkiym-
päristön toimialaa toivotaan selvittämään mah-
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dollisuuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä 
viihtyisyyden edistämiseksi Helsingin juna-ase-
mien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. 
Viihtyisyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa 
muun muassa parantamalla valaistusta, lisää-
mällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta 
julkisessa tilassa. (Alviina Alametsä)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Alviina Alametsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kau-
punginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdolli-
suuksia yhdessä Liikenneviraston kanssa toteuttaa kokonaisvaltaisesti 
toimenpiteitä lähijunien asemanseutujen kehittämiseksi, kuten yleiskaa-
van toteuttamisohjelmassa on linjattu. Ennen aluesuunnitelmien päivi-
tystä kaupunkiympäristön toimialaa toivotaan selvittämään mahdolli-
suuksia toteuttaa kevyempiä toimenpiteitä viihtyisyyden edistämiseksi 
Helsingin juna-asemien ympäristössä, yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa, ja asukkaita kuunnellen. Viihtyisyyden parantami-
seen voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla valaistusta, lisää-
mällä siivoamista, istutuksia, penkkejä ja taidetta julkisessa tilassa. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Deek Gur-
han, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, 
Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hill-
man, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdi-
rahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
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Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, 
Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 3
Jussi Halla-aho, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman 
toivomusponnen.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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.

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 24.10.2018 § 328

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle
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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

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-
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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 
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
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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-
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. 
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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

Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
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§ 353
Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metroju-
nan kuljettajien työoloista

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana, 
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi: Selvitykset metroju-
nien kuljettajien työoloista ovat edelleen ajankohtaisia, myös aluehallin-
tovirasto on nähnyt tarpeelliseksi tehdä tarkastuksen. Esitän, että asia 
palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kaupunginhallitukselle 
tehdään kirjallinen selvitys metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kul-
jettajien työolojen parantamiseen tähtäävistä toimista.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Selvitykset metrojunien kuljettajien työoloista ovat edelleen 
ajankohtaisia, myös aluehallintovirasto on nähnyt tarpeelliseksi tehdä 
tarkastuksen. Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun si-
ten, että kaupunginhallitukselle tehdään kirjallinen selvitys metroliiken-
teen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työolojen parantamiseen täh-
täävistä toimista.

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Matti 
Enroth, Laura Finne-Elonen, Deek Gurhan, Juha Hakola, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wil-
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le Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Abdirahim 
Mohamed, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani 
Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Tyhjä: 2
Alviina Alametsä, Perttu Hillman

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 
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 24.10.2018 § 329

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 72 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
07.11.2018

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

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

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-
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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.

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.
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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-
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 
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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.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 76 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
07.11.2018

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

§ 354
Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lautta-
saaren liikuntapuistoon

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 77 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
07.11.2018

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

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren lii-
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 24.10.2018 § 330

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

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.
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Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousar-
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 
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palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Käsittely

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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§ 355
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä 
tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite iltatoiminnasta 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.
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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. 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 24.10.2018 § 331

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

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.
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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 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-
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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-
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.”
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

leena.palve(a)hel.fi
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§ 356
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan 
liikuntapuistoon

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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. 
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Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut lähiliikuntapaikan Tapuli-
kaupungin liikuntapuistoon. Tämän lisäksi laajennetaan Latokartanon 
lähiliikuntapaikkaa. 

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 24.10.2018 § 332

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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-
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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 
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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§ 357
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin 
toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Heimo Laaksesen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 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 24.10.2018 § 333

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

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.
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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 
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-
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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
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–
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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.

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
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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
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 358
Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta 
päiväkotipaikkapäätöksissä

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pilvi Torstin aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 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
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Kaupunginhallitus pitää aloitteessa mainitun selvityksen tekemistä kan-
natettavana. Selvitystyö mahdollistaa laajan kokonaistarkastelun var-
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 24.10.2018 § 334

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 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.
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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 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.
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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

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.
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Selvityksessä tulee määritellä lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin uudistu-
neet periaatteet, kuvata lähipäiväkoti-peruskoulu-alueet sekä arvioida, 
millä aikataululla uuteen malliin voidaan siirtyä. Selvitystyössä tulee ot-
taa huomioon digitalisaation mahdollisuudet palveluiden suunnittelus-
sa, palveluihin hakeutumisessa ja palveluiden käytössä.

Esittelijä
toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi
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§ 359
Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Palo-
heinässä

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Tapio Klemetin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 
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 24.10.2018 § 335

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle

26.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 551

HEL 2018-001999 T 00 00 03

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-
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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 
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 
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kehittämään alueen hiihto-olosuhteita ja käytettävissä olevien resurs-
sien ja määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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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§ 360
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saami-
seksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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tämän kokoluokan taidehankkeista. Taidehankkeen voisi sisällyttää al-
kuperäiseen rakentamishankkeeseen ja rakentamisen kustannuksiin. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan resurssit eivät mahdollista näin isojen 
hankkeiden toteuttamista. Yksi mahdollinen toteuttajataho voisi olla 
Helsingin 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
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.10.2018 § 336

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 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 
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estetiikallaan jääden hyvin kolkoksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että 
kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen 
meluvalliin. Meluvalli on kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde ja lin-
jassa kaupungin tämän hetkisen visioiden kanssa, joissa edistetään 
kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.

Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita 
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.
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Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 

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
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Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

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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§ 361
Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvista-
misesta elämän loppuvaiheen hoidossa

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn enna-
koivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen.

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. 
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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.

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 24.10.2018 § 337

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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10.10.2018 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 § 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
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HEL 2018-001297 T 00 00 03

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Reetta Van-
hasen ja 27 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien psykososi-
aalisen tuen vahvistamista elämän loppuvaiheen hoidossa:

”Saattohoito on osa palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. Palliatiivi-
sella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen 
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. 
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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, 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-
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lautakunta toteaa, että psykososiaalista tukea (esimerkiksi psykiatrinen 
sairaanhoitaja palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttöön) ja per-
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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§ 362
Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Juha Hakola ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, 
että  kaupunginvaltuusto palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi 
sillä perusteella, että esitetty toimintamalli on ristiriidassa nykyisen lain-
säädännön kanssa eikä näin ollen toteuttamiskelpoinen. Kaupunki ei 
voi olla luomassa kasvualustaa häiriökäyttäytymiselle ja organisoidulle 
huumausaineiden välittämiselle.

4 äänestys

Asian jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitän, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. Esitetty toimintamalli on ristiriidassa nykyisen lainsää-
dännön kanssa eikä näin ollen toteuttamiskelpoinen. Kaupunki ei voi ol-
la luomassa kasvualustaa häiriökäyttäytymiselle ja organisoidulle huu-
mausaineiden välittämiselle.

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura 
Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Ot-
to Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Mat-
ti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 23
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu 
Hillman, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto 
Rautava, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Mauri Venemies

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Mia Nygårdin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Katsoessaan aloitteen loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuus-
to toivoo, että mahdollisesti käynnistettävän pilotin arviointi 
pyritään teettämään taholla, joka ei ole osallistunut pilotin to-
teutukseen.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kohdatessaan huu-
mausaineiden käyttäjiä, kaupungin työntekijät aktiivisesti tar-
joavat mahdollisuutta huumevieroitukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

5 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Katsoessaan aloitteen loppuun käsitellyksi kaupunginval-
tuusto toivoo, että mahdollisesti käynnistettävän pilotin arviointi pyritään 
teettämään taholla, joka ei ole osallistunut pilotin toteutukseen.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 24
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Nuutti Hyt-
tinen, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Dani Niska-
nen, Mia Nygård, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Mauri Venemies, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 23
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Kati Juva, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Johanna Lai-
saari, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Sirpa Pu-
hakka, Suldaan Said Ahmed, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 34
Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kou-
sa, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Matti Niira-
nen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, San-
na Vesikansa

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

6 äänestys

Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kohdatessaan 
huumausaineiden käyttäjiä, kaupungin työntekijät aktiivisesti tarjoavat 
mahdollisuutta huumevieroitukseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 23
Eva Biaudet, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Kar-
huvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakari-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Sax-
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berg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjo-
kari, Mauri Venemies

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Sami Muttilainen

Tyhjä: 56
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, 
Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Evelii-
na Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Ab-
dirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu 
Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Anna Vuorjoki

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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 
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.
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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
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 24.10.2018 § 338

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 Pöydälle
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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
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.
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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 
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:
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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-
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:
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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: 
"...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-
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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-
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 
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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-
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. 
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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 
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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§ 363
Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumi-
sen turvaamisesta

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi aloitteen uudelleen valmistel-
tavaksi seuraavin perustein: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyön 
ruokajakelu on tehnyt auttamistyötä vähäosaisille Helsingissä jo 50 
vuoden ajan. Yhdistyksen toiminta on edelleen uhattuna yksityisistä 
lahjoituksista huolimatta. Leipäjonot eivät ole Helsingissä lyhentyneet, 
päinvastoin. Hurstin ovilaskurin mukaan jonoissa on edelleen kerral-
laan noin 3 000 ihmistä. Jonottavat ihmiset haluavat ruoka-avun säily-
vän. He saavat kerta-avusta ruokaa viikoksi noin kolmelle aterialle. 

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyön ruokajakelu on teh-
nyt auttamistyötä vähäosaisille Helsingissä jo 50 vuoden ajan. Yhdis-
tyksen toiminta on edelleen uhattuna yksityisistä lahjoituksista huoli-
matta. Leipäjonot eivät ole Helsingissä lyhentyneet, päinvastoin. Hurs-
tin ovilaskurin mukaan jonoissa on edelleen kerrallaan noin 3 000 ih-
mistä. Jonottavat ihmiset haluavat ruoka-avun säilyvän. He saavat ker-
ta-avusta ruokaa viikoksi noin kolmelle aterialle. Esitän, että aloite pa-
lautetaan uudelleen valmisteluun siten, että 50 000 euron apu myönne-
tään.

Jaa-äänet: 60
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, 
Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
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ni Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sul-
daan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Matti Niira-
nen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkki-
la, Mauri Venemies

Poissa: 15
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuuksia tarjota Veikko ja Lahja 
Hurstin Laupeudentyö ry:lle riittävän suuret ja hygieniavaati-
mukset täyttävät logistiikkatilat, joissa on myös saniteettitilat.

Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Pia Kopran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia tarjota Veikko ja Lahja 
Hurstin Laupeudentyö ry:lle riittävän suuret ja hygieniavaatimukset täyt-
tävät logistiikkatilat, joissa on myös saniteettitilat.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 18
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Joonas 
Kolehmainen, Pia Kopra, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Dani Niska-
nen, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Sax-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 137 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/21
07.11.2018

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

berg, Juhani Strandén, Leo Stranius, Matias Turkkila, Thomas Wallg-
ren, Mauri Venemies

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Mia Nygård, Wille 
Rydman

Tyhjä: 46
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura 
Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim 
Mohamed, Björn Månsson, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Poissa: 16
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Pia Kopran ehdottamaa 
toivomuspontta.

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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. 

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 24.10.2018 § 339
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HEL 2018-001998 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle..

10.10.2018 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:

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-
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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.

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.
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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

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 364
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon 
valinnanvapausoppaasta

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Mika Raatikaisen kan-
nattamana, että valtuusto palauttaisi aloitteen uuteen käsittelyyn. Uu-
dessa valmistelussa pyritään löytämään keinoja edistää tavoitetta an-
taa helsinkiläisille, jotka käyttävät kaupungin rahoittamia sosiaali- ja ter-
veyspalveluja, mahdollisuus arvioida miten he voivat halutessaan valita 
palveluntuottajan, jolla ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin. 

9 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuusto päättää palauttaa aloitteen uuteen käsittelyyn. 
Uudessa valmistelussa pyritään löytämään keinoja edistää tavoitetta 
antaa helsinkiläsille, jotka käyttävät kaupungin rahoittamia sosiaali- ja 
terveyspalveluja, mahdollisuus arvioida miten he voivat halutessaan 
valita palveluntuottajan, jolla ei ole kytkentöjä veroparatiiseihin. 

Jaa-äänet: 45
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa 
Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koi-
vulaakso, Joonas Kolehmainen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna 
Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 20
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluo-
ma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, Pia 
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Kopra, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Mika 
Raatikainen, Nasima Razmyar, Juhani Strandén, Leo Stranius, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Poissa: 20
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Mia Nygård, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vastauksen valtuusto edellyttää kaupunginhalli-
tuksen selvittävän, tarvittaessa yhteistyössä asiantuntijoiden ja 
alan järjestöjen kanssa, mahdollisuudet etsiä keinoja, joiden 
avulla kaupunki voi toteuttaa valtuuston 26.9.2012 hyväksymää 
linjausta, jonka mukaan ”kaupunki pitää tärkeänä veroparatii-
sien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, 
joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

10 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään vastauksen valtuusto edellyttää kaupun-
ginhallituksen selvittävän, tarvittaessa yhteistyössä asiantuntijoiden ja 
alan järjestöjen kanssa, mahdollisuudet etsiä keinoja, joiden avulla kau-
punki voi toteuttaa valtuuston 26.9.2012 hyväksymää linjausta, jonka 
mukaan ”kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää 
yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatii-
seihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honka-
salo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmai-
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nen, Pia Kopra, Tuuli Kousa, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Nasima Razmyar, Juhani Strandén, Leo Stranius, Kaa-
rin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 8
Joel Harkimo, Perttu Hillman, Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Wille Rydman

Tyhjä: 16
Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Tapio Klemetti, 
Terhi Koulumies, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Matias 
Turkkila, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Poissa: 25
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Martina Harms-Aal-
to, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, Kauko Koski-
nen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Mia 
Nygård, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johan-
na Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana 
Vartiainen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin eh-
dottamaa toivomuspontta.

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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:     

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.
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- 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. 
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 
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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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.10.2018 § 340

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 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
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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

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 
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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.

- 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
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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

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:
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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." 

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 152 (332)
Kaupunginvaltuusto

Asia/23
07.11.2018

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

§ 365
Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psy-
kiatrisen avohoidon lyhytterapioista

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Reetta Vanhasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhanen Reetta Aloite Kvsto 28022018 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.10.2018 § 341

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

10.10.2018 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:
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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 
pohjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
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erilaisia suuntauksia, esim. kognitiivinen, psykodynaaminen tai ryhmäp-
sykoterapia.

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 
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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 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-
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non viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia jälkeen lisättäväksi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeä-
nä selvittää keinoja parantaa nopeaa hoitoonpääsyä psykiatriselle sai-
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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§ 366
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-011678, 2018-011679, 2018-011680, 2018-011681

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Elina Moision aloite Helsingin mahdollisuudesta osallis-
tua Global Active City  -ohjelmaan

 valtuutettu Sinikka Vepsän aloite helsinkiläisten 65-vuotta täyttävien 
vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelu-
jen piirissä

 valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä 
tulevassa vyöhykemallissa

 valtuutettu Terhi Peltokorven aloite ilmastovaikutusten arvioinnin 
käyttöönotosta päätöksenteossa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 343
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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§ 344
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Emma Kari och Petrus 
Pennanen till protokolljusterare med ledamöterna Jukka Järvinen och 
Terhi Peltokorpi som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Emma Kari och 
Petrus Pennanen till protokolljusterare med ledamöterna Jukka Järvi-
nen och Terhi Peltokorpi 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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§ 345
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamöterna Laura Rissanens och Ville 
Jalovaaras frågor om takraset i Oulunkylän ala-asteen koulu.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 346
Val av ersättare i revisionsnämnden

HEL 2018-010197 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Jukka Ihanus avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i revisionsnämnden

 valde Timo Latikka till ny ersättare (personlig ersättare för Sanna 
Lehtinen) i revisionsnämnden 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 30.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 262) Jukka Ihanus (C) till ersättare i 
revisionsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Jukka Ihanus 
anhåller 30.9.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i 
revisionsnämnden.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen och i fråga om revisionsnämnden med stöd av 75 § i samma lag.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 30.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 653

HEL 2018-010197 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jukka Ihanukselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtai-
nen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa 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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§ 347
Val av ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Markus Kalliola avsked från förtroendeupp-
draget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt och valde Matti Hiltunen i hans ställe till ersät-
tare (Seija Muurinens personliga ersättare) i samkommunens fullmäkti-
ge för återstoden av den mandattid som började 2017.     

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Markus Kalliola (Saml.) anhåller 15.8.2018 om avsked från förtroende-
uppdraget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av flyttning från orten.    
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Stadsfullmäktige valde 21.6.2017, § 292, ledamöter i fullmäktige för 
samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den man-
dattid som började 2017. Fullmäktige ska välja en ny ersättare i stället 
för Kalliola till Seija Muurinens personliga ersättare för den återstående 
mandattiden.     

Fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjuk-
vårdsdistrikt väljer enligt grundavtalet 2–5 ledamöter i fullmäktige och 
för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar 
kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter per kommun fast-
ställs i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. 
Helsingfors har rätt att välja det maximala antalet, fem ledamöter.      

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hem-
kommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunalla-
gen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos 
samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter 
som direkt berör kommunalförvaltningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 666

HEL 2018-010637 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Markus Kalliolalle eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Matti Hiltusen varajäseneksi 
(Seija Muurisen henkilökohtainen varajäsen) kuntayhtymän valtuustoon 
vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 348
Överföring av Helsingfors stads jourverksamhet till samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörel-
se

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Beslut

Stadsstyrelsen godkände avtalet i bilaga 6 om överföring av jourverk-
samheten inom servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster vid 
Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor till samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) enligt principerna om 
rörelseöverlåtelse fr.o.m. 7.1.2019.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställnin-
gen att det utreds om det är möjligt att

 - rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till 
social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av 
år 2020

 - vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överförin-
gen har för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, 
såsom hälsostationerna och hemvården, och för tillgången till 
psykiatriska tjänster. (Anna Vuorjoki)

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Veronika Honka-
salo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställnin-
gen att det utreds om det är möjligt att

 - rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till 
social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av 
år 2020

 - vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överförin-
gen har för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, 
såsom hälsostationerna och hemvården, och för tillgången till 
psykiatriska tjänster.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
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1 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av framställ-
ningen att det utreds om det är möjligt att 
- rapportera uppföljningsdata om effekten av överföringen till social- 
och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen i början av år 2020
- vid uppföljningen också beakta vilka konsekvenser överföringen har 
för den serviceverksamhet som blir kvar hos staden, såsom hälsosta-
tionerna och hemvården, och för tillgången till psykiatriska tjänster.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Eva 
Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Deek Gurhan, 
Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluo-
ma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, 
Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Ma-
ria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, An-
ni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Risto Rautava, Maarit Vierunen

Blanka: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Joel Harkimo, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Mia Nygård, Mika 
Raatikainen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo 
Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
integraatio

4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-
muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-
tio_26.4.2018.lopullinen

6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Den personal som överförs Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (21.8.2017, § 193) att jour-
verksamheten inom servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjäns-
ter vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor ska överföras till 
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samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) enligt 
principerna om rörelseöverlåtelse fr.o.m. 7.1.2019.    

Organisering av jourmottagningen

Enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunerna ordna sjuk-
vårdstjänster för dem som bor i kommunen. Kommunen ansvarar ock-
så för att ordna brådskande vård som avses i 50 § i hälso- och sjuk-
vårdslagen.

I 53 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs bl.a. att HNS och 
några andra sjukvårdsdistrikt i anslutning till det egna centralsjukhuset 
ska ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt. Med en enhet med 
omfattande jour dygnet runt avses samjour för primärvården och den 
specialiserade sjukvården, som kan tillhandahålla omfattande tjänster 
inom flera medicinska specialområden omedelbart och dygnet runt och 
som har resurser för att upprätthålla den beredskap som behövs inom 
hälso- och sjukvården och för att sköta exceptionella situationer. Enhe-
ten för omfattande jour dygnet runt ska stödja de andra jourenheterna. 

I Statsrådets förordning 583/2017 fastställs grunderna för brådskande 
vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhets-
områden. Enligt förordningen ska kommunen eller samkommunen skö-
ta om att det finns tillgång till brådskande vård enligt 50 § i hälso- och 
sjukvårdslagen under alla tider på dygnet, antingen i samband med 
den icke-brådskande vården eller vid en särskild jourenhet som är pla-
nerad för ändamålet och som är verksam dygnet runt. Jour dygnet runt 
ska ordnas som samjour för primärvården och den specialiserade sjuk-
vården om inte något annat följer av tillgänglighets- och patientsäker-
hetssynpunkter.

Beredning av övergången till samjour (integration)

I enlighet med HNS styrelses riktlinjer från december 2017 och den av 
stadsfullmäktige godkända budgeten 2018 beslutade man att bereda 
en övergång till samjour (integration) till HNS på sätt att överföringen 
av stadens jourverksamhet (inklusive jouren för munhälsovård utanför 
tjänstetid) ska genomföras i början av 2019. I enlighet med Helsingfors 
social- och hälsovårdssektors dispositionsplan 2018 och budgeten som 
godkänts av HNS fullmäktige har man fortsatt beredningen av överfö-
ringen av Malms och Haartmans jourverksamheter till HUCS-sjukvårds-
område på så sätt att jouren i framtiden ska vara en samjour för primär-
vården och den specialiserade sjukvården vid Malms sjukhus och 
Haartmanska sjukhuset.

Slutrapporten för HUCS-Helsingfors jourverksamhets integrationspro-
jekt utgör bilaga 1.  
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Jourpoliklinikerna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset samt 
jour- och övervakningsavdelningarna överförs till HUCS resultatenhet 
Akuten och avdelningarna som stöder jouren till HUCS resultatenhet 
Inremedicin och rehabilitering. Integrationen gäller även jouren för 
munhälsovård, men då endast jourverksamheten utanför tjänstetid som 
överförs till HUCS resultatenhet Huvud- och halscentrum. Helsingfors 
fortsätter med jouren för munhälsovård under tjänstetid. Haartmanska 
sjukhuset och Malms sjukhus förblir i Helsingfors ägo, men staden hyr 
ut de lokaler som behövs för jouren i dessa sjukhus till HNS. Hälsocen-
tralsjouren för barn utanför tjänstetid vid Haartmanska flyttas till HUCS 
resultatenhet Sjukvård för barn och unga.

Målet med integreringen är en enhetlig, god och kostnadseffektiv jour-
tjänst producerad i Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus såsom 
samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården fr.o.m. 
7.1.2019 på så sätt att servicens tillgänglighet, produktivitet, genom-
slagskraft samt kund- och personalupplevelsen förbättras. 

Social- och krisjouren vid Helsingfors stads social- och hälsovårdssek-
tor omfattas inte av rörelseöverlåtelsen. Social- och krisjouren slås 
samman med servicehelheten hälso- och missbrukartjänster till en del 
av psykiatri- och missbrukartjänsterna.

Socialarbetstjänsterna vid Haartmans och Malms jourpoliklinik samt 
jour- och övervakningsavdelningar, vilka överförs till HNS, produceras 
även i fortsättningen av Helsingfors social- och krisjour i enlighet med 
ett separat samarbetsavtal.

En överlåtelse av rörelse innebär en administrativ omstrukturering och 
syftet med överlåtelsen är att skapa horisontellt samarbete. Som en 
följd av överlåtelsen producerar HNS servicen åt staden med stöd av 
3 § 4 mom. i HNS grundavtal. Endast synpunkter förknippade med la-
gen och det allmänna bästa styr samarbetet och meningen är inte att 
samarbetspartnerna ska sträva efter vinst.    

Överföring av personal och verksamhet

Jourverksamheten vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus 
överförs till HNS och dess personal i vård- och stödtjänster övergår till 
HNS såsom gamla arbetstagare enligt principerna om överlåtelse av 
rörelse. Vid övergången tillämpas 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen och 
bestämmelserna i 25 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.   

Sammanlagt 539 personer överförs, varav 512 vid Haartmans och 
Malms jour, 7 vid psykiatri- och missbrukartjänsterna, 4 vid social- och 
krisjouren, 10 vid Helsingfors sjukhus och 6 från förvaltnings- och stöd-
tjänsterna. Överföringen gäller alla personer som innehar dessa uppgif-
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ter vid tidpunkten för överföringen. Alla anställningar har inte tillsatts 
och vissa innehas på viss tid av tjänsteinnehavarens eller arbetstaga-
rens vikarie. Bilaga 5 gäller personalens ställning.  

Arbetstagarna och tjänsteinnehavarna överförs till uppgifter som mot-
svarar deras tidigare eller till uppgifter på samma nivå med sina nuva-
rande titlar. När uppgifterna organiseras beaktas dock behovet av att 
utveckla och ändra verksamheten. 

Boendet för dem som hyr bostad i tjänsteförhållande ska tryggas för 
dem som bor i stadens hyreslägenheter med tidsbestämt hyresavtal 
fram tills avtalet upphör. För dem som har hyresavtal som gäller tills vi-
dare avtalar man om en hyrestid på fem år eller tills vidare. Bostadens 
hyra fastställs på nytt.

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid sam-
arbetsmöten och  branschens personalkommittéer. Bilagan om perso-
nalens ställning har utarbetats i samarbete med företrädare för huvud-
avtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté noterade ärendet 
25.6.2018. 

De immateriella och materiella tillgångarna samt anläggningstillgångar-
na överförs till sitt bokföringsvärde 31.12.2018.

Samarbetsavtalet om produktion av jourverksamhet och samarbetets 
former (bilaga 7) garanterar för patienterna att jourservicen finns och 
fortsätter.

Bilaga 8 är ett avtal om att avhjälpa rusning med vilket man säkerställer 
smidiga jourtjänster och antalet vårdplatser i rusningstid.

Överföringen av anslagen för jourverksamheten beaktas i budgeten för 
2019. Jourverksamhetens utgifter och inkomster överförs från budget-
momentet social- och hälsovårdstjänster (5 10 01) till budgetmomentet 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (5 10 05). Enligt kalkylerna i 
bilaga 2 är jourverksamhetens inkomster 8,3 mn euro och utgifterna 
78,27 mn euro. Kalkylerna för anslagen som överförs grundar sig på 
uppskattningar i nuläget och kan senare specificeras.

Enligt 7 kap 1 § 14 punkten i stadens förvaltningsstadga ska stadsfull-
mäktige besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster in-
om någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den spe-
cialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av 
verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av så-
dan produktion.
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Stadskansliets personalavdelning, ekonomi- och planeringsavdelning 
och rättstjänst har tillsammans berett ärendet.  

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut dels att uppmana chefen 
för social- och hälsovårdssektorn att underteckna avtalet om överlåtel-
se av rörelse och att göra för undertecknandet behövliga tekniska och 
smärre ändringar i avtalet, dels att bemyndiga social- och hälsovårds-
sektorn att sörja för samarbetet i fråga om de överförda tjänsterna och 
de praktiska arrangemangen för dessa.    

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio Loppuraportti  9 8 2018
2 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 2: Helsinki, v. 2017 

päivystystoimintojen toteuma v. 2018 budjetti ja ennuste ja yhteenveto 
kirjanpitoarvoista v. 2018 docx

3 Loppuraportin liite: koulutusohjelma HYKS-Helsinki päivystystoimintojen 
integraatio

4 Loppuraportin liite, liikkeenluovutussopimuksen liite 3: Yhteenveto sopi-
muksista HYKS-Helsinki päivystystoimintojen integraatio

5 Liikkeenluovutussopimuksen liite 1: Siirtosopimus päivystysintegraa-
tio_26.4.2018.lopullinen

6 Liikkeenluovutussopimus.Päivystys.19062018
7 Yhteistyösopimus HYKS-Helsinki päivystyksen integraatiosta 11.5.2018
8 Yhteistyösopimus ruuhkanpurusta

Bilagematerial

1 Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.6.2018.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan kokouksen päätöstiedote 10.9.2018.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Den personal som överförs Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdssektorn
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 665

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelut -pal-
velukokonaisuuden päivystystoimintojen siirtämisestä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki, Ulla-Marja Urho

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 193

HEL 2018-005839 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuden päivystystoi-
mintojen siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mu-
kaisesti, ja

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Käsittely

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Projektipäällikkö, HYKS:n linjajohtaja Veli-Pekka Harjola ja vs. päivys-
tystoimintojen johtajalääkäri Laura Pikkarainen olivat kutsuttuina asian-
tuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 349
Överföring av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverk-
samhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avtalet i bilaga 1 om överföring av social- 
och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverksamhet till samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt principerna om rörel-
seöverlåtelse räknat från 7.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikkeenluovutussopimus
2 Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet
3 Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain
4 Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset
5 Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat
6 Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoi-

mintasopimus välinehuollosta
7 Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
8 Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
9 Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
10 Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
11 Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
12 Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

Den personal som överförs Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 12

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (11.9.2018, § 216) att Helsing-
fors stads social- och hälsovårdssektors instrumentvårdsverksamhet 
ska överföras till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt enligt principerna om rörelseöverlåtelse räknat från 7.1.2019.

Instrumentvårdsverksamheten omfattar tjänsterna för underhåll, rengö-
ring, förpackning och sterilisering av instrument och redskap för objek-
ten inom stadens social- och hälsovårdssektor och i viss mån också för 
utomstående kunder. Dessutom hör det till instrumentvårdens uppgifter 
att fungera som sakkunnig inom utveckling, rådgivning och handled-
ning i branschen.

Sammanslagningen av instrumentvårdsfunktionerna anses stärka båda 
aktörerna genom att effektiviteten förbättras både funktionellt och eko-
nomiskt. En fördel med sammanslagningen är att en större instrument-
vårdsenhet har enhetliga verksamhetssätt och rapporteringssystem, vil-
ket hjälper att utveckla och upprätthålla instrumentvårdens kvalitet. 
Sammanslagningen förbättrar funktionssäkerheten eftersom till exem-
pel anordningar som går sönder eller enskilda personers frånvaro inte 
har någon stor och omedelbar inverkan på instrumentvårdens verk-
samhet.

En bakgrundsfaktor är dessutom förändringar som har gjort att Helsing-
fors instrumentvårds kunder redan har sammanslagits eller kommer att 
slås ihop med HNS. Dessa sammanslagningar är den delvisa samman-
slagningen av Brunakärrs mun- och tandvårdsverksamhet år 2017 och 
sammanslagningen av den neurologiska polikliniken och rehabilite-
ringsverksamheten år 2018 med HNS. Det är meningen att integrera 
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stadens jourfunktioner i HNS räknat från 7.1.2019. Också mun- och 
tandvårdsverksamheten i Brunakärr planeras flytta från de nuvarande 
lokalerna.

En överlåtelse av rörelse innebär en administrativ omstrukturering och 
syftet med sammanslagningen är att ordna instrumentvårdstjänsterna 
genom horisontellt samarbete. Som en följd av överlåtelsen producerar 
HNS servicen åt staden med stöd av 3 § 4 mom. i HNS grundavtal.
Samarbetet styrs enbart med hänsyn till allmännyttan och samarbets-
parternas syfte är inte att sträva efter vinst. Sammanslagningen beräk-
nas medföra staden besparingar på ca 226 000 euro år 2019 och ca 
66 000 euro år 2020 i jämförelse med utfallet 2018.

Efter sammanslagningen av instrumentvårdsfunktionerna fortsätter 
tjänsterna på de nuvarande verksamhetsställena. HNS hyr lokalerna 
för den verksamhet som ska överlåtas hos Helsingfors stad. Verksam-
hetsställena centraliseras i fortsättningen i syfte att nå kostnadsbespa-
ringar och funktionell nytta.

Överföring av personal och verksamhet

Personalen övergår till HNS tjänst såsom gamla arbetstagare enligt 
principerna om överlåtelse av rörelse och vid övergången tillämpas fö-
reskrifterna i 10 § i arbetsavtalslagen. Bilaga 12 gäller personalens 
ställning.

I instrumentvården, som är objektet för rörelseöverlåtelsen, finns 80 be-
fattningar med titlarna instrumentvårdare, avdelningsskötare och plane-
rare. Alla befattningar har inte tillsatts och vissa innehas på viss tid av 
en tjänsteinnehavares eller arbetstagares vikarie. Alla personer (det 
slutliga antalet preciseras senare) inom den verksamhet som är objek-
tet för överlåtelsen övergår till HNS tjänst.

Rättigheter och skyldigheter som följer av ett anställningsförhållande 
övergår till den nya arbetsgivaren. Anställningsförhållandet för anställ-
da med visstidsanställning gäller till utgången av den tidigare avtalade 
bestämda tiden. Personalen överförs till uppgifter som motsvarar deras 
tidigare uppgifter eller till uppgifter på samma nivå.

Boendet för dem som hyr bostad i tjänsteförhållande ska tryggas för 
dem som bor i stadens hyreslägenheter med tidsbestämt hyresavtal 
fram tills avtalet upphör. För dem som har hyresavtal som gäller tills vi-
dare avtalar man om en hyrestid på fem år eller tills vidare. Bostadens 
hyra fastställs på nytt.

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid sam-
arbetsmöten och i sektorns personalkommitté. Bilagan om personalens 
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ställning har utarbetats i samarbete med företrädare för huvudavtalsor-
ganisationerna. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 
10.9.2018. Personalkommitténs protokoll med bilagor utgör bilagema-
terial.

Ersättningen för den verksamhet som överlåtelsen gäller beräknas 
uppgå till totalt ca 382 000 euro, bestående av en ersättning för anlägg-
ningstillgångar (ca 200 000 euro) och en ersättning för investeringar 
(ca 182 000). Ersättningsbeloppet bekräftas då Helsingfors stads bok-
slut för år 2018 blir färdigt.

Om överlåtelsen av verksamheten medför mervärdesskatt och/eller 
överlåtelseskatt, förbinder sig HNS att ansvara för skattepåföljderna i 
enlighet med avtalet om rörelseöverlåtelse.

Rörelseöverlåtelsen har beaktats i beredningen av stadens budget för 
2019.

Enligt 7 kap 1 § 14 mom. i stadens förvaltningsstadga ska stadsfull-
mäktige besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster in-
om någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den spe-
cialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av 
verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av så-
dan produktion.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut dels att uppmana chefen 
för social- och hälsovårdssektorn att underteckna avtalet om överlåtel-
se av rörelse och att göra nödvändiga tekniska och smärre ändringar i 
avtalet, dels att bemyndiga social- och hälsovårdssektorn att sörja för 
samarbetet i fråga om de överförda tjänsterna och de praktiska ar-
rangemangen för dessa.

Stadskansliets personalavdelning, ekonomi- och planeringsavdelning 
och rättstjänst har tillsammans berett ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikkeenluovutussopimus
2 Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet
3 Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain
4 Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset
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5 Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat
6 Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoi-

mintasopimus välinehuollosta
7 Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
8 Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
9 Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
10 Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
11 Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
12 Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Bilagematerial

1 Pöytäkirja 09 2018
2 Liite  1 JHL ja Tehyn lausunto htk_Välinehuollo liikkeenluovutukseen 

10.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

Den personal som överförs Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 12

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdssektorn
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadskansliet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 651

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja 
terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenlu-
ovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 216

HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan 
siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, te-
ho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS) 
7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Käsittely

11.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431
anneli.lintuluoto(a)hel.fi
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§ 350
Detaljplan och detaljplaneändring för en planskild anslutning i 
Tattaråsen (nr 12480)

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för ett trafik- och skyddsgrönom-
råde i 38 stadsdelen (Malm, Tattaråsen), ett trafik- och skyddsgrönom-
råde i 41 stadsdelen (Storskog, Jakobacka), ett trafik-, special- och 
skyddsgrönområde i 47 stadsdelen (Mellungsby, Stensböle) och stads-
delsgränsen och detaljplaneändring för tomterna 28, 29 och 30 i kvarte-
ret 38171 och ett trafik-, gatu-, park- och rekreationsområde i 38 stads-
delen (Malm, Tattaråsen), tomten 37 i kvarteret 47046, tomten 5 i kvar-
teret 47098, kvarteret 47099 och ett gatu- och trafikområde i 47 stads-
delen (Mellungsby, Stensböle), enligt ritning nr 12480, daterad 
21.11.2017 och ändrad 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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 12.6.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
7 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
8 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
9 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
10 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning
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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
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller områden på Lahtisleden 
och Borgåleden nordost om anslutningen till Ring I och områden i indu-
striområdena Tattaråsen och Stensböle.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny planskild anslutning på 
Lahtisleden och att anlägga en gata mellan industriområdena Tattarå-
sen och Stensböle, vilket avsevärt förbättrar åtkomligheten för området. 
Samtidigt med planläggningen har en områdesreserveringsplan gjorts 
upp för trafiklederna i syfte att förbättra vägavsnittets funktion. Vägom-
rådet har avgränsats i detaljplanen i enlighet med områdesreserve-
ringsplanen.

I den fortsatta planeringen har namnet på Tattarbron ändrats till Luft-
bron och namnet på Tattarbrovägen till Luftbrovägen. Namnet på de-
taljplaneprojektet är detsamma som tidigare.

I detaljplaneändringen beaktas behoven av kollektivtrafik- och cykel- 
och körförbindelser till Malms flygplatsområde. Längs Luftbron planeras 
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en radiell snabbspårvägsförbindelse från stadens centrum och en tvär-
gående stomlinje Jokern 2 från Nordsjö till Myrbacka. I området plane-
ras cykelförbindelser som utgör en del av cykelbanenätverket. En park-
bro från Stensböle friluftspark skapar en ny gång- och cykelförbindelse 
från Malm till Stensböle och stöder de ekologiska förbindelserna i om-
rådet. I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafik-
plan (ritning nr 6772), i vilken funktionerna vid Luftbrovägen och Stens-
bölekanten anges.

Detaljplanelösningen har en särskild inverkan på att trafikförbindelser-
na och områdets åtkomlighet med alla trafiksätt förbättras avsevärt. 
Lahtisledens effekt som ett hinder i stadsstrukturen blir mindre.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. Detaljplanelösningen motsvarar den gällande Generalplan 2002 
med rättsverkningar.

Stadsplaneringsnämnden godkände principerna för planläggning av 
Malms flygfältsområde (stadsplaneringsnämnden 1.12.2015, ändrad 
29.11.2016) som underlag för de detaljplaner, detaljplaneändringar och 
beslut om undantag som blir aktuella i fortsättningen.

Utgångspunkter för området och nuläge

Landskapet i planeringsområdet domineras av de storskaliga motorvä-
garna Lahtisleden och Borgåleden. Motorvägarnas kantområden består 
huvudsakligen av skogig skyddszon för landsvägen. På landsvägsom-
rådets kanter ligger de delvis obebyggda industriområdena Tattaråsen 
och Stensböle. Vid Luftbrovägens dragning finns det mellan industri-
tomterna ett skogbevuxet och bergigt parkområde med Tattaråsens un-
derjordiska sandsilor. I trafikledernas korsningsområde finns befäst-
ningsverk från första världskriget. Norra delen av planeringsområdet ut-
gör Tattaråsens grundvattenområde.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1964–2009. I detaljpla-
nerna har området anvisats som ett kvartersområde för industri- och la-
gerbyggnader, ett trafikområde och ett gatu- och parkområde. En del 
av området är inte detaljplanelagt.

Vägområdena är i huvudsak i statens ägo. Helsingfors stad äger resten 
av detaljplaneområdet. Planläggningen inleddes på initiativ av staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.
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Anmärkningar

En anmärkning gjordes mot detaljplaneförslaget.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), stadsmuseet och 
räddningsnämnden gav utlåtande om detaljplaneförslaget.

Helen Elnät Ab konstaterade i sitt utlåtande att Helen Elnät i norra de-
len av ändringsområdet i detaljplanen har en medelspänningskabel 
(20 kV) på ett 500 meters avsnitt. I detaljplanen ska en beteckning för 
ett ledningsområde tilläggas i vägområdet och skyddsgrönområdet.

HRT angav i sitt utlåtande att trafikplanen saknar hållplatsreserveringar 
för den busstrafik som eventuellt kompletterar spårvägstrafiken. Håll-
platsreserveringar ska anvisas på både Tattarbron och Stensbölekan-
ten. I detaljplanen ska man dessutom förbereda sig för mellanfasar-
rangemang i en situation där det ännu inte finns någon spårväg. Då be-
höver busstrafiken från centrum mot Malms flygfältsområde en hållplats 
på Tattarbrovägen.

HRM konstaterar i sitt utlåtande att det också finns en tryckhöjningssta-
tion i anslutning till grundvattentäkten. Detaljplanebeteckningen ska 
kompletteras till formen grundvattentäkt och tryckhöjningsstation. Led-
ningsgränder för vattentjänstnätet har delvis betecknats men de saknas 
till vissa delar. För vattenledningen till grundvattentäkten/tryckhöjnings-
stationen och vidare därifrån har det inte betecknats någon lednings-
gränd. För vattenledningen ska en minst sex meter bred ledningsgränd 
betecknas. Dessutom ska en serviceförbindelse till grundvattentäk-
ten/tryckhöjningsstationen betecknas i detaljplanen.

NTM-centralen framförde i sitt utlåtande att det är möjligt att placera de 
markfyllnader som beror på parkbron på vägområdet om det säker-
ställs att de inte medför olägenheter för vägunderhållet eller dagvat-
tenarrangemangen. Det ska preciseras i detaljplanematerialet om bul-
lerskyddet anvisat på västra kanten av Lahtisleden i norra delen av de-
taljplaneområdet gäller det nuvarande bullerskyddet, byggande av ett 
nytt bullerskydd eller förbättring av det nuvarande bullerskyddet. Det är 
möjligt att beteckna fornminnena i vägområdet på det angivna sättet 
och objekten skyddade med stöd av lagen om fornminnen beaktas i 
den mer detaljerade planeringen. Om det inte går att hitta en annan 
plats för grundvattentäkten kan den lämnas i vägområdet. Det är skäl 
att ange grundvattenområdets gränser i detaljplanen. Man ska trygga 
en förbindelse i trädkronorna över motorvägen. Den i detaljplanebe-
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skrivningen upptagna förbindelsen som ska bevaras och utvecklas för 
flygekorrar ska anges som en förpliktande beteckning i detaljplanen.

I detaljplanebestämmelserna ska bestämmelser om bullerbekämpning i 
affärslokaler och kontorsrum i kvartersområdena med beteckningen T 
och TT tilläggas. I fråga om butikslokaler ska detaljplanbestämmelsen 
preciseras så att den i Etapplandskapsplan 2 för Nyland bestämda 
gränsen för detaljhandelsenheter av regional betydelse inte överskrids. 
Det är skäl att precisera detaljplanebestämmelserna så att byggandet 
av en butikslokal binds till den byggda våningsytan så att det tjänar det 
huvudsakliga användningsändamålet. Sålunda kan inte bara butikslo-
kaler förläggas till området.

Stadsmuseet angav i sitt utlåtande att också förbindelsevägens avsnitt i 
Stensböle söder om Lahtisleden ska betecknas på detaljplanekartan 
med beteckningen smd.

Räddningsnämnden framförde i sitt utlåtande att spårvägarnas omgiv-
ning ska planeras så att den vid behov kan användas för larmutryck-
ning.

Kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt

Flyttning av ledningar (Stensbölekanten) 1,5 mn euro
Ändringar i sandsilor 1–2 mn euro
Tattarbrons planskilda anslutning och Tat-
tarbrovägen

30 mn euro

Malms parkbro 11 mn euro
Stensbölekanten 3,5 mn euro
Totalt 45–50 mn euro

 

Detaljplanen hänför sig i fråga om Lahtisleden till den pågående plane-
ringen av förbättringsåtgärderna på Lahtisleden. I områdesreserve-
ringsplanen har det beräknats att det utöver det ovannämnda uppstår 
kostnader för Lahtisleden, Borgåleden och Ring I på totalt cirka 43 mil-
joner euro. Hur kostnaderna fördelas mellan väghållaren och staden 
avgörs under den fortsatta planeringen.

Ändringar i detaljplanen och i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i utlåtandena och anmärkningen har beaktats i ända-
målsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detalj-
plan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs i detaljplanebeskriv-
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ningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan Tehdyt muutok-
set.

Till slut

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 6772, bilaga 3), i vilken funktionerna vid Luftbrovägen och 
Stensbölekanten anges.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 12.6.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
4 Tehdyt muutokset
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
7 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
8 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
9 Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraus-

suunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
10 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
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generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10

Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Räddningsnämnden
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 652

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
liikenne- ja suojavirheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Ja-
komäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Kivikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan ra-
jaa koskevan asemakaavan ja 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja vir-
kistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuet-
ta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 tonttia 37, 
korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018 
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muutetun piirustuksen numero 12480 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

22.10.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siihen lisätään 41. kaupungino-
san (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealue.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 324

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3 4844_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12480 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) liikenne- ja suo-
javiheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- 
ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liiken-
ne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa ja ase-
makaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) 
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja 
virkistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liiken-
nealuetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 
tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja lii-
kennealuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
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ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

12.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
18 kokouksen asiana nro 6.

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 11

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Tattarisillan eri-
tasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta nro 
12480:

Raitiotiekiskojen ympäristö tulee suunnitella siten, että sitä voidaan tar-
vittaessa käyttää hälytysajoon.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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katja.seppala(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.1.2018

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavasta ja ase-
makaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellunkylän (47. ko) ja Suur-
metsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaava-alueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue 
Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teol-
lisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän raken-
tamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden 
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan 
ja Tattariharjuntien toisiinsa, mikä parantaa merkittävästi alueen saavu-
tettavuutta. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Tattarisillan eritasoliittymän lii-
kennesuunnitelma. Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen 
poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskust-
asta ja kehämäinen Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laadittiin samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimivu-
uden parantamiseen. Tiealue on asemakaavassa rajattu aluevaraussu-
unnitelman mukaan. Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon 
julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentoken-
tän alueelle.

Kaava turvaa tiealueella sijaitsevan kriisiajan vedenottamon käytön jat-
kumisen. Alueelle on sijoitettu uusi varaus teknisen huollon alueeksi 
esimerkiksi lumen vastaanottokäyttöön rakentamattomien teollisu-
ustonttien paikalle Lahdenväylän varrelle Kivikon teollisuusalueelle se-
kä uusi puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta Lahdenväylän yli.

Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki 
omistaa loput kaava-alueesta. Alueella on voimassa useita asemakaa-
voja vuosilta 1964-2009.

Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molem-
milla puolilla Kivikossa ja Jakomäessä sijaitsee ensimmäisen maail-
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mansodan aikaisia (1914-1918) linnoituslaitteita, jotka kuuluvat tukikoh-
ta IV:n asemiin 7-9. Kyseessä on kallioon louhittuja ja maahan kaivettu-
ja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin betonoitu. Kokonaisuuteen ku-
luu betonista valettuja avoimia ja katettuja tulipesäkkeitä ja suojahuo-
neita, joiden katot on räjäytetty. Heti Porvoonväylän eteläpuolella on 
suuri piikkilankaesteen suojavalli (tukikohta IV:este). Kivikon linnoi-
tuslaitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän ra-
kennetun kulttuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maail-
mansodan linnoitteet) kokonaisuuteen. Pieni osa Malmin lentoaseman 
valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
(RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu asemakaava alueeseen.

Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän eteläpuolella ja ka-
pealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän pohjoispuolella sijaitsee en-
simmäisen maailmansodan aikaisen yhdystien jäänteitä. Suunniteltu tie 
ja silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset. Kaava-alueella ja aivan lähellä 
Lahdenväylän ympäristössä on sijainnut vielä lisää linnoitteita, mutta ne 
sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella (tukikohta IX:10, 11, 17 ja tykki-
patteri 71) tai ne ovat tuhoutuneet jo aiemmin kaava-alueella (tukikohta 
IX: 14-15) ja ulkopuolella (tukikohta IX:13, 16 ja 18).

Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät 
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain 
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on 
aina niiden säilyttäminen. 

Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista jär-
jestettiin asemakaavoituksen, kaupunginmuseon ja Museoviraston 
kanssa yhteinen maastokatselmus 8.5.2017, jossa sovittiin jatkotoi-
menpiteistä ja toimintatavoista. Asemakaavoitus on teettänyt sen jäl-
keen sovitusti arkeologisen esiselvitystyön, joka täydentää merkit-
tävästi aikaisempia inventointeja. Esiselvitystyössä on osa tuhoutuneik-
si luokitelluiksi kohteista osoittautunut aikaisempien maakäyttöhankkei-
den yhteydessä vain peitetyiksi ja täytetyiksi. Myöskään kaikkia yhdys-
teitä tai piikkilankaesteitä ei ole huomioitu aiemmissa inventoineissa.

Arkeologisen esiselvitystyön tarkentavien rajausten perusteella säilytet-
tävien kiinteiden muinaisjäännösten kohdille asemakaavassa on sm-
määräys: ”Alueen osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Alueen kaivami-
nen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinais-
muistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvo-
teltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Alueelle tulee laatia kun-
nostus- ja hoitosuunnitelma”.
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Riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen poistettavista muinaisjään-
nöksistä tai niiden osista sovittiin kevään 2017 neuvotteluissa. Pieni 
osa tukikohta IV:7:n Lahdenväylän eteläpuolella sijaitsevasta osuudes-
ta tulee suunnitelman mukaan jäämään Lahdenväylän uusien järjes-
telyiden alle. Poistuvaa osuutta on pienennetty suunnitteluratkaisuilla. 
Ratkaisua tullaan tarkentamaan tiesuunnitelman tekemisen yhteydes-
sä. Tukikohta IX:n yhdystien säilynyt Lahdentien pohjoispuolinen osuus 
on jäämässä Tattarisillantien ja -sillan alle. Sen ja edellä mainitun tuki-
kohta IV:7:n mahdollisesti tuhoutuvien osien kohdilla on smd-määräys: 
”Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suojelemasta linnoitu-
salueesta. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee suorittaa linnoi-
tuslaitteiden arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen”. 
Tutkimuskustannukset kuuluvat hankkeeseen ryhtyvälle.

Lahdenväylän eteläpuolella Kivikossa uuden sillan kohdalla ja sen län-
sipuolella TT- ja ET –tonttien alueella on esiselvitystyön mukaan säily-
neenä edellisen tien jatkona olleet tunnetun ja tuntemattoman yhdysti-
en osuudet, joita ei ole merkitty asemakaavaan smd—määräyksellä ku-
ten tulee merkitä. Kaupunginmuseo esittää, että merkintä lisätään kaa-
vakartalle.

Kaava-alueen eteläpuolella Lahdenväylän tiealueen toimivuuden pa-
rantamiseksi tehdyssä aluevaraussuunnitelmassa tukikohdan IX:11 ra-
kenteisiin voi uuden ajorampin (E2R4-rampin luiska) takia kohdistua to-
imenpiteitä, jotka tulee huomioida aikanaan.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 41

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan12480 pohjakartan 
kaupunginosissa 38 Malmi, 41 Suurmetsä ja 47 Mellunkylä. Pohjakartta 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaa-
timukset.
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Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12480
Kaupunginosa: 38 Malmi, 41 Suurmetsä, 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 30/2017
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Asemakaava-alue on yli 2 km pituinen nauhamainen alue pääosin 
moottoritien aluetta (Lahdenväylä, Porvoonväylä). Alueen koosta ja 
maankäytöstä johtuen asemakaava on tarkoituksenmukaista esittää 
poikkeuksellisesti mittakaavassa 1:2000, jolloin asemakaava on esitet-
tävissä kokonaisuudessaan yhdellä tulostearkilla.

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 5

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Arkkitehti Valtteri Heinonen esitteli Tattarisillan eritasoliittymän asema-
kaavan muutokseen liittyvää vihersillan nimeämisasiaa Tattariharjun ja 
Kivikon osa-alueiden rajalla.

Nimistötoimikunta päätti esittää suunnitteilla olevalle sillalle nimeä

Kivikon puistosilta–Stensböle parkbro
(silta)
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Perustelu: Liitynnäinen, Kivikon osa-alueen mukaan.

Helsingissä on aiemmin nimetty Latokartanon, Myllypuron ja Kivikon 
osa-alueiden rajalle Viikin puistosilta–Viks parkbro (nimistötoimikunta 
9.11.2005, vahvistunut 6.7.2007).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.11.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tattarisillan eritasoliittymän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mell-
unkylän (47. ko) ja Suurmetsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupungin-
museo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue Ke-
hä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teolli-
suusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakenta-
misen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden 
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan 
ja Tattariharjuntien toisiinsa ja Lahdenväylään, mikä parantaa merkit-
tävästi alueen saavutettavuutta.

Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen poikki on suunnitteilla 
säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja kehämäinen 
Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laaditaan samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimivu-
uden parantamiseen. Tiealueiden laajuustarvetta tutkitaan aluevaraus-
suunnitelmassa. Osa nykyisestä tiealueesta on asemakaavoittamaton-
ta.

Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Alue-
elle tutkitaan lumen vastaanottopaikan sijoittamista rakentamattoman 
teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle. Kivikon ulkoilupuistosta 
suunnitellaan uuden puistosillan rakentamismahdollisuuksia Lahden-
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väylän yli. Silta muodostaisi uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin 
ja Kivikon välille ja tukisi ekologisia yhteyksiä. 

Kivikon teollisuusalueella teollisuustonttien rajoja tarkistetaan. Raken-
nusviraston maanalainen hiekkasiilo Tattariharjuntien läheisyydessä 
pyritään säilyttämään toiminnassa.

Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Alueella on voimas-
sa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009.

Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molem-
milla puolilla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita, 
jotka kuuluvat tukikohta IV:n asemiin 7-8. Kyseessä on kallioon lou-
hittuja ja maahan kaivettuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin beto-
noitu. Kokonaisuuteen kuluu betonista valettuja avoimia ja katettuja tuli-
pesäkkeitä ja suojahuoneita, joiden katot on räjäytetty. Porvoonväylän 
eteläpuolella on suuri piikkilankaesteen suojavalli. Linnoituslaitteet kuu-
luvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maailmansodan lin-
noitteet) kokonaisuuteen. 

Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän itäpuolella ja kape-
alla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän länsipuolella sijaitsee ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisen tykkitien jäänteitä. Suunniteltu tie ja silta 
tuhoavat kyseiset tiejäännökset.

Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät 
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain 
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on 
aina niiden säilyttäminen. 

Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista täytyy 
järjestää neuvottelu Museoviraston kanssa ennen seuraavaa kaavavai-
hetta. Säilytettävistä kohteista neuvotellaan Helsingin kaupunginmuse-
on kanssa.

Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä raken-
netusta kulttuuriympäristöstä (RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu 
suunnittelualueeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 11.11.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1267-00/16 sekä kaavaluonnokses-
ta (Tattarisillan eritasoliittymä, asemakaava ja asemakaavan muutos 
kaupunginosissa 38. Malmi, 41. Suurmetsä ja 47. Mellunkylä) 
11.11.2016 mennessä.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee liikenne-, katu- ja suoja-
viheralueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä I liittymästä koilli-
seen sekä katu-, puisto-, virkistys-, ja tonttialueita Tattariharjun ja Kivi-
kon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän 
rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusa-
lueiden välisen kadun rakentamisen uuden siltayhteyden avulla. Lisäksi 
kaavamuutoksessa tutkitaan uuden lumenvastaanottopaikan sijoitta-
mista rakentamattoman teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle 
ja uuden puistosillan rakentamismahdollisuutta Kivikon ulkoilupuistosta 
Lahdenväylän yli.

Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa Lahden ja Porvoon väylille laadi-
taan aluevaraussuunnitelmaa tieosuuden toimivuuden parantamiseksi. 
Kaavamuutosalueen katualueilla varataan tila raitioliikenteelle: Tattari-
sillan poikki on suunnitteilla pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta 
sekä runkolinja Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Tiealueet 
ovat pääosin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa loput 
kaava-alueesta.

Puistosilta

Puistosillan rakentamismahdollisuuden tutkiminen osana kaavamuutos-
ta on hyvä lähtökohta. Puistosiltayhteys on tarpeellinen viheralueiden 
kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalveluiden kehittämisen näkökul-
masta. Vihersilta tarvitsee toimiakseen ekologisena yhteytenä riittävästi 
tilaa kasvillisuudelle. Sillalle pitää olla mahdollista istuttaa myös puita. 
Siltayhteyden mitoituksen lisäksi yhtä tärkeää on huomioida viherver-
koston ketjun toimivuus sillan molemmissa päissä. Puistosilta sijoittuu 
länsipäässä tärkeälle pohjavesialueelle. Siltarakenteiden sijoittuminen 
ja vaikutukset alueella sijaitsevaan lähde- ja pohjavesialueeseen tulee 
selvittää jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi kaavamuutoksen ja alueva-
raussuunnitelman yhteydessä on hyvä tutkia alustavasti mahdollisu-
uksia kehittää Lahdenväylän maasiltaosuuden alittavaa yhteyttä ja sen 
toimivuutta osana ekologista käytävää. 
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Kaavamuutostyön yhteydessä tulee määritellä, mitä toimintoja ja liikku-
mismuotoja puistosillalle suunnitellaan. Tällöin on mahdollista arvioida 
sillan mitoitusta, alustavaa toteutusta ja kunnossapitomahdollisuuksia. 
Esimerkiksi hiihtoyhteyden vaatima tilavaraus ja toimivuus muun ympä-
rivuotisen kunnossapidon kanssa vaikuttavat sillan mitoitukseen ja jat-
koyhteyksien kehittämistarpeisiin kaavamuutosalueen ulkopuolella.

Lumenvastaanottopaikka

Lumenvastaanottopaikaksi esitettävän alueen halutaan näkyvän ase-
makaavassa yksiselitteisenä. Malmin nykyisestä lumenvastaanottopai-
kasta on käytetty kaavamerkintää E-1, erityisalue lumenvastaanotto-
paikkaa varten. Rakennusvirasto esittää käytettäväksi sitä tai vastaa-
vaa merkintää uudelle rakennettavalle lumenvastaanottopaikalle.

Lumenvastaanottoon liittyvä hulevesien käsittelyalue tulee osoittaa 
kaavassa mahdollisimman laajaksi. Alueella sijaitseva kosteikko ottaa 
tällä hetkellä vastaan Tattariharjun teollisuusalueen hulevesiä ja tasaa 
mahdollisissa tulvatilanteissa jonkin verran Viikinojasta tulevaa vesi-
määrää. Lumenvastaanottopaikan sulamisvesien myötä hulevesien kä-
sittelytarve kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti.

Rakennusvirasto esittää uuden lumenvastaanottopaikan ja hulevesien 
käsittelyalueen rakentamisen vaikutusten selvitysten käynnistämistä jo 
kaavamuutosvaiheessa. Uuden lumenvastaanottopaikan tulee olla käy-
tettävissä ennen nykyisen Malmin lumenvastaanottopaikan poistumista 
käytöstä.

Tattarisilta ja sen ympäristö

Tattarisillantien ja Tattariharjuntien risteysalueen läheisyydessä sijait-
sevan kapean viheralueen tulee osoittaa kaavassa EV-merkinnällä su-
ojaviheralueeksi. Teknisten järjestelmien sijainnin takia viheraluetta on 
tarve edelleen kehittää järjestelmien käyttö ja toimivuus huomioiden. 

Kaavaselostuksessa todetaan, että hiekan ja suolan varastointiin käy-
tettävät kalliosiilot pyritään säilyttämään. Tattariharjun kalliosiilot ovat 
koillisen Helsingin ainoat kalliossa sijaitsevat hiekka- ja suolasiilot. Ra-
kennusvirasto katsoo, että kaavamuutoksen lähtökohtana on siilojen ja 
niiden käytön sekä huoltoyhteyksien säilyminen. Jos siiloja ei pystytä 
säilyttämään, tulee niille osoittaa vastaava korvaava sijainti kaavamuu-
toksen yhteydessä. Uusi paikka voi sijaita tämän kaavamuutosalueen 
ulkopuolella. Tattarisillantien alustavassa liikennesuunnitelmassa osa 
kalliosiiloista huoltoluukkuineen on jäämässä tulevan katuyhteyden al-
le.



Helsingfors stad Protokoll 19/2018 202 (332)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
07.11.2018

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

Tattarisillan liikenneratkaisussa tulee tutkia Lahdenväylän ramppien 
sijoittumista siten, että sillan kannen liikuntasauma ei asetu risteysalue-
elle. Lahdenväylän ramppien pengertämisen tilanvaraukset tarkastel-
laan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Pengerretyt rampit ovat 
kunnossapidon kannalta helpommat hoitaa, koska vilkasliikenteinen 
moottoriväylä asettaa haasteita tukimuurien kunnossapidolle. Mikäli 
rampit esitetään rakennettavaksi tukimuureilla, on ne sijoitettava siten, 
että muurien korkeudet tulevat mahdollisimman mataliksi ja niiden ym-
päristöön jää tilaa kunnossapitoa varten. Asemakaavassa tulee esittää 
ramppien ja pengerten tilanvaraukset. Sillan ja ramppien tilanvarauksi-
en tulee olla riittävät lumen auraukseen, jotta liikenne sujuu myös tal-
ven kunnossapidon yhteydessä.

Tattarisillantien sijoittuminen, vaikutukset ja muutostarpeet nykyiseen 
katu- ja viherympäristöön myös kaavamuutosalueen ulkopuolella, tulee 
selvittää kaavoitusvaiheessa, erityisesti Kivikon puolella. Esimerkiksi 
asemakaava-alueen eteläpuolella, Kivikon liikuntapuistossa sijaitsee 
Kivikon frisbeegolfrata, jonka radat tulevat lähelle kaava-aluetta. Fris-
beegolfradan, samoin kuin muiden alueen viherpalveluiden, kehittämi-
nen on ollut esillä rakennusvirastossa. 

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 28.10.2016

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Maaperätiedot

Suunnittelualue sijoittuu korkeustasolle noin +17,5…+35,0. Maanpin-
nan korkeus on alimmillaan noin 1,5 km pitkällä Kehä I:n ja Porvoon-
väylän välisellä osuudella. Maanpinnan korkeus kasvaa voimakkaasti 
suunnittelualueen pohjoisosissa sekä alueen itä- ja lounaispuolilla. Ke-
hä I:n ja Porvoonväylän välinen osuus suunnittelualueesta sijoittuu 
pääosin savikolle. Savikerroksen paksuus on suurimmillaan noin 13 m. 
Paikoin saven päälle sijoittuu 0…2 m kerros turvetta ja paikoin kitka-
maatäytteitä. Savikerroksen alla on silttiä sekä moreenia. Kairaussy-
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vyydet vaihtelevat 0…34 metrin välillä. Mm. suunnittelualueen pohjois- 
ja kaakkoisosissa pohjamaa on hiekkaa sekä moreenia. Nykyisten väy-
lien ympärillä esiintyy myös avokallioita. Poraamalla tehtyjä kalliovar-
mistuksia on tehty vain muutamia. Suunnittelualueen pohjoisosa sijo-
ittuu Alppikylän tärkeälle pohjavesialueelle, jossa sijaitsee lähteitä sekä 
pohjavedenottamo. Pohjavesialueen rajaus esitetään liitekartassa. Po-
hjatutkimuksia suunnittelualueella on tehty runsaasti eri vuosikymmen-
ten aikana. 

Alueen rakennettavuus

Suunnittelualueelle sijoittuva nykyinen Lahdentie on perustettu osittain 
maan varaan ja osittain paalulaatalla. Myös tuleva eritasoliittymä voi-
daan savialueilla toteuttaa paalulaattarakenteena. Vaihtoehtoisesti sy-
västabilointia voidaan käyttää savialueiden pohjanvahvistusmenetel-
mänä, kun täyttökorkeus saven yläpintaan nähden on suuruusluokal-
leen enintään noin 3 m. Turvekerrokset poistetaan täytettäviltä alueilta, 
mutta esim. viheralueilla niiden massastabilointi voi olla mahdollista. 
Kitkamaa- ja kallioalueilla rakenteet toteutetaan maan- tai kallionvarai-
sina. 

Savialueiden alueellinen stabiliteetti on tarkastettava maa-ainestäyttöjä 
suunniteltaessa. Myös alueelle mahdollisesti sijoitettavan lumenkaato-
paikan osalta täytyy ottaa huomioon tarvittavat pohjanvahvistustarpeet 
sekä alueellisen stabiliteetin aiheuttamat rajoitteet.

Tattarisillantien toteutuksessa on otettava huomioon kadun alle sijoittu-
vat nykyiset kalliotilat. 

Alueen rakentamisessa on otettava huomioon pohjavesialueen suojelu-
un liittyvät toimenpiteet.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 351
Detaljplaneändring för Nordsjö nya gymnasium (Mosaikstråket 2) 
(nr 12485)

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
54178 och gatu- och parkområden i 54 stadsdelen (Nordsjö) enligt rit-
ning nr 12485, daterad 14.11.2017 och ändrad 2.10.2018, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter nr 
54170 bildas genom detaljplaneändringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en del av tomten 54178/2 i ett kvartersom-
råde för byggnader som betjänar idrottsverksamhet och gatu- och park-
områden i Nordsjö centrum i området mellan Kuddlavevägen och Mo-
saikstråket. Detaljplanelösningen möjliggör byggandet av en ny, 
mångsidigt användbar gymnasiebyggnad i Nordsjö.

Målet är att möjliggöra förverkligandet av en ny gymnasiebyggnad i en-
lighet med planeringsprinciperna för Nordsjö centrum (stadsplanerings-
nämnden 15.11.2016, 377 §). I området har planerats en i sin byggda 
miljö upplevelserik, multifunktionell skolbyggnad för 900 elever med be-
toning på fotgängarmiljöns mångsidighet.

Förverkligandet av gymnasiet är som bäst föremål för en konkur-
renspräglad dialog, som grundar sig på den här detaljplaneändringen. 
Fortsatt planering av detaljplaneändringen har utförts parallellt med den 
konkurrenspräglade dialogen. Målet är att detaljplaneändringen vinner 
laga kraft då resultatet av den konkurrenspräglade dialogen är klart, vå-
ren 2019.

Den nya våningsytan uppgår till 9 000 m² vy. Kvarterseffektiviteten är 
ek=2,5. Serviceprojektet orsakar inte en direkt ökning i antalet invåna-
re.

Förverkligandet av detaljplanelösningen påverkar särskilt så att den 
obyggda delen av Nordsjö centrum ändras till lokalt betydande studie-, 
mötes- och hobbylokaler för invånarna i området. Den nya gymnasie-
byggnaden fungerar som en del av Nordsjö centrum i utveckling och 
som en naturlig del av nätet för gång- och cykelförbindelser vid kollek-
tivtrafiken. Den offentliga byggnaden som ligger direkt i norra ändan av 
Fjärdbron försvagar Norvägens hindereffekt i områdena kring centrum-
området och stärker gemenskapen i stadsdelen.

Gångmiljön i utveckling från Kallvik över Norvägen och från metrosta-
tionen mot centrum stärks med den nya Mosaikgränden. Körförbindel-
sen som löper under Mosaikgränden betjänar utöver kvarteret med det 
nya gymnasiet också Nordsjö idrottshus i kvarteret 54090 och Mosaik-
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torgets parkeringsanläggning och stöder förverkligandet av det obe-
byggda kvarteret 54178 enligt planeringsprinciperna.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. I detaljplanelösningen har även målen i den nya generalplanen för 
Helsingfors (stadsfullmäktige 26.10.2016) beaktats.

Stadsplaneringsnämnden godkände planeringsprinciperna för Nordsjö 
centrum 15.11.2016 (377 §). Enligt planeringsprinciperna flyttas gym-
nasiet till närheten av metrostationen. Den mångsidiga användbarheten 
av undervisningslokalerna förbättras. Lokalbehovet för grundundervis-
ning i konst för barn och unga beaktas. I planeringsprinciperna ingår 
dessutom definitioner för gymnasiets målinriktade, täta och gångvänli-
ga stadsmiljö.

Området är obebyggt och uppfattas i nuläget som en del av ett parkom-
råde. Området avgränsas av Kuddlavevägen i söder, Fjärdstråket i väs-
ter och Mosaikstråket i norr. I östra delen av området ligger en parke-
ringsplan. Genom området löper en förbindelse som hyrts för service- 
och kundtrafik från och till Nordsjö idrottshus.

I området gäller en detaljplan från år 1996. Enligt detaljplanen är områ-
det kvartersområde för byggnader som betjänar idrottsverksamhet 
samt park- och gatuområde.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger kvartersområdena. Detaljplanelösningen har ut-
arbetats på initiativ av staden.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 22.12.2017–29.1.2018 och 
det var föremål för en anmärkning.

Anmärkning

Påpekandena i anmärkningen gällde behandlingen av gymnasiebygg-
nadens fasad och dimensionerna i Mosaikparken.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), trafikaffärsverket 
(HST) och räddningsnämnden gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.
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Påpekandena i utlåtandena gällde skyddande av grundvattnen, buller- 
och vibrationsbekämpning och tryggande av luftkvaliteten, säkrande av 
rörsystemet under Mosaikstråket och den brandtekniska planen.

Helen Ab, Helen Elnät Ab, stadsmuseet, fostrans- och utbildningssek-
torn och social- och hälsovårdssektorn meddelade att de inte har 
någonting att yttra eller påpeka om förslaget.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

Offentliga byggnader 26 mn euro
Gator- och öppna platser 3 mn euro
Däck- och underfartskonstruktioner 3,5 mn euro
Sanering av marken 2,5 mn euro
Sammanlagt 35 mn euro

Byggkostnaderna för den nya skolan har i borgmästarens budget för år 
2018 budgeterats till cirka 26 miljoner euro. Dessutom orsakas staden 
kostnader för omorganiseringar i allmänna områden, planerade däck-
konstruktioner i området och underfartskonstruktionen. Kostnaderna för 
dessa beräknas vara sammanlagt cirka 6,5 miljoner euro.

Den eventuella saneringen av marken och behandlingen av massor 
som innehåller avfall kommer att orsaka kostnader. Kostnaderna för 
saneringen av förorenad mark har beräknats uppgå till cirka 2,5 miljo-
ner euro.

Kostnadskalkylen innehåller inte kostnader för tillfälliga arrangemang.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i utlåtandena och anmärkningen har beaktats i ända-
målsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I detaljplanekartans 
beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes 
ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna 
redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens näst sista kapitel.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver inte läggas fram 
på nytt.
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Beslutsförslaget motsvarar stadsmiljönämndens justerade framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 
14.11.2017, muutettu 2.10.2018, päivitetty Kylk:n 2.10.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017, täydennetty 2.10.2018 ja asukastilai-
suuden muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 14.11.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
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Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Trafikaffärsverket
Räddningsnämnden
Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 664

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 
54178 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 14.11.2017 pä-
ivätyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muutoksen piirustuksen 
numero 12485 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. Asemakaavamuutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 54170.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.10.2018 § 462

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 14.11.2017 päivätyn ja 2.10.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12485 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54178 tonttia 2 sekä ka-
tu- ja puistoalueita (muodostaa uuden korttelin 54170).

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

02.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 31

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Keski-Vuosaaren osa-alueelle Vuosaa-
ren kaupunginosaan seuraavaa uutta nimeä:

Mosaiikkikuja–Mosaikgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (geologia); liitynnäinen, Mosaiikkipuiston ja alu-
een muiden määriteosan ’mosaiikki’ sisältävien nimien mukaan. 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Alueen nimistössä käytetty mosaiikki-aihepiiri on johdettu alueella voi-
massa olevista kiviaiheisista nimistä ja geologian aihepiiristä. Kielitoi-
miston sanakirjassa: mosaiikki ’pienistä palasista tehty kuva- tai koris-
tepinta’.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 47

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Vuosaaren uudesta lukiorakennuksesta on laadittava palotekninen su-
unnitelma, joka on hyväksytettävä pelastuslaitoksella. Rakennuksen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon 1.1.2018 voimaan tuleva uusi ym-
päristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Muutoin pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Vuosaaren uuden lu-
kion asemakaavan muutosehdotukseen nro 12485.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 39

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12485 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12485
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 32/2017
Pohjakartta valmistunut: 30.8.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Opetusvirasto 11.5.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Opetusvirasto on toiminut tiiviissä yhteystyössä kaavoittajan kanssa 
Vuosaaren keskustan asemakaavan suunnittelussa. Lukiolle on varattu 
tontti joka on keskeisellä paikalla lähellä metroasemaa. Opetusvirastol-
la ei ole muuta kommentoitavaa kun että suunnittelun edetessä on huo-
mioitava oppilaiden turvallinen liikkuminen, lukion huoltoliikenne sekä 
lukion pihan sijoittelu.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1280-00/17 (Vuosaaren keskustan 
asemakaavojen muutokset). Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Suunniteltava alue Vuosaaren metroaseman ympäristössä rajautuu po-
hjoisessa Vuosaarentiehen, etelässä Sokeritoriin, idässä Keltakanelin-
kujaan ja Porslahdentiehen ja lännessä Mosaiikkipuistosta Ulappasillal-
le ja Valkopaadentietä Sokeritoriin. 

Asemakaavan muutokset koskevat Vuosaaren keskustan kehittämistä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.11.2016 hyväksymien Vuosaaren 
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti elinvoimaiseksi, viihtyi-
säksi ja elämykselliseksi alueelliseksi keskukseksi. Jatkossa keskustaa 
kehitetään kohti keskustatoimintojen alueita, jossa pyritään painotta-
maan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä sekä asumista, liiketiloja ja 
palveluita. Tavoitteena on mahdollistaa elinvoimaisen keskustan raken-
taminen omaleimaiselle Vuosaaren kaupunginosalle. 

Alueen asemakaavat tullaan laatimaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren 
lukion tontista metroaseman läheisyydessä. Keskusta-alueen kehittä-
misestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. 

Alueita yhdistävät katu- ja aukiotilat suunnitellaan suunnitteluperiaattei-
den mukaisesti elämykselliseksi ympäristöksi jalankulkijoiden mittakaa-
va huomioiden. Suunnittelussa varaudutaan julkisen liikenneverkon ke-
hittymiseen tulevaisuudessa. 

Rakennusvirasto pitää asemakaavan muutoksia ja massiivista täyden-
nysrakentamista sekä yleisten alueiden kehittämistä erittäin kannatetta-
vina hankkeina. Alue on jäänyt väljäksi ja vaikuttaa jokseenkin keske-
neräiseltä. On erittäin hyvä asia, että nyt lähdetään toteuttamaan ur-
baania ja viihtyisää Vuosaaren aluekeskustaa.

Suunnittelualueen katu- ja viheralueiden ratkaisut ovat paikoittain karun 
ja väliaikaisen tuntuisia. Toivottavaa on, että kaavatyössä selvitetään 
myös asukkaiden toiveita aukioille ja viheralueille. Esimerkiksi säilyvän 
Mosaiikkipuiston tulevaa luonnetta tulisi kartoittaa, jotta sen identiteettiä 
voitaisiin kohentaa. 

Tonttien ja yleisten alueiden välillä on paikoittain suuria korkeuseroja. 
Rakennusvirasto toivoo, että järjestettävässä kilpailussa huomioitaisiin, 
millä tavalla nykyiset haastavat korkeuserot voitaisiin kuroa kiinni tai 
yhteen sovittaa tulevien tontilla olevien rakennuksien kanssa. Esimer-
kiksi vilkkaasti käytetyn Mosaiikkiraitin pituuskaltevuus on haastava ja 
korkeuserot suuret ympärillä olevien tonttien kanssa. 
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Koska alueella on ja tulee olemaan paljon kovaa pintaa, on hyvä, että 
viherkattojen käyttöä suositaan hulevesien hallinnassa. Rakennusviras-
to kehottaa, että koko suunnittelualueen hulevesiä tarkastellaan tässä 
varhaisessa vaiheessa, ennen kuin yksittäiset asemakaavat lähtevät 
toteutumaan. Mahdollisen sadepuutarhan tarvetta ja sijoittumista voisi 
tutkia. Mahdollinen sadepuutarha voisi olla yksi potentiaalinen elävöit-
tävä elementti esim. Mosaiikkitorin tuntumassa.

Alueelle F kaavaillaan puutalorakentamista. Alueen komeaa männikköä 
tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutos sekä Vuosaaren uusi lukiorakennus 
ja sen ilta- ja viikonloppukäyttö

Nuorisoasiainkeskuksen Vuosaaren nuorisotyöyksiköllä on Vuosaares-
sa kaksi nuorisotilaa, Kallahden ja Merirastin nuorisotalot. Molemmissa 
on liikuntasali ja muita tiloja. 

Tilat ovat hyvin aktiivisesti alueen nuorten ja järjestöjen käytössä. 
Käyntikertoja tiloissa oli vuonna 2016 yhteensä lähes 65 000, joista 32 
000 oli nuorten käyntikertoja omassa toiminnassamme, ja myös noin 
32 000 lasten, nuorten ja aikuisten käyntikertoja alueen järjestöjen, eri-
tyisesti maahanmuuttajajärjestöjen toiminnassa. Tilat ovat käytössä 
seitsemän päivänä viikossa, lähes läpi vuoden.

Kannanottomme uuden lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytöstä 
pohjaa omien tilojemme käyttökokemuksiin ja vuosaarelaisilta nuorilta 
kerättyyn tietoon.

Liikuntatiloja nuorille

Keräämme Vuosaaressa vuosittain kattavasti tietoa nuorten toiveista ja 
tarpeista alueen palveluiksi. Vuoden 2016 huhtikuussa kävimme läpi 
kaikki alueen 7. ja 8. luokat. 

Nuoret tuovat näissä kyselyissä toistuvasti esiin tarpeen erilaisille li-
ikuntatiloille. 
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Erityisesti tuodaan esille jalkapallon, koripallon ja futsalin harrastus-
mahdollisuudet. Tiloja toivotaan sekä sisäliikuntaan (salit) että ulos (te-
konurmi, valaistu koripallokenttä).

Tärkeää sisäliikuntatiloissa (salit) on, että tilat ovat helposti ja maksut-
tomasti nuorten käytettävissä. Koulun tilojen omatoimikäytön suunnit-
telussa onkin tärkeää toteuttaa lukituksen ja kulunvalvonnan ratkaisut 
siten, että iltojen ja viikonloppujen toiminnallinen käyttö onnistuu ilman 
vahtimestareita tai muuta valvovaa henkilöstöä. Lisäksi tilaratkaisut tu-
lee nuorisoasiainkeskuksen mielestä suunnitella logistisesti siten, että 
kulku omatoimikäytössä oleviin tiloihin ja saleihin sekä pukuhuoneisiin 
tehdään turvalliseksi koulun irtaimistolle osastoimalla tilat muun muas-
sa väliovien lukituksilla.

Tärkeää ulkoliikuntapaikoissa (tekonurmi, koripallokenttä) on, että piha-
alue valaistaan siten, että kenttien käyttö mahdollistuu ja on myös tur-
vallista kouluajan ulkopuolella ja pimeän aikaan.

Lisäksi olemme huomanneet, että omat tilamme eivät palvele tanssin 
harrastamista niin hyvin kuin mihin alueella olisi tarvetta. Huoneemme 
ovat liian pieniä tanssille, saleissamme ole peilejä, ja salit ovat muuten-
kin käytössä koko ajan. Uuteen rakennukseen olisi hyvä saada ainakin 
yksi tai useampi suuri sali, jossa on suljettavat, suojatut peilit.

Musiikin ja taiteen perusopetus Vuosaaressa

Nuorisotaloilla Kallahdessa ja Merirastissa on pienimuotoiset musiikin 
harrastamis- ja äänitysmahdollisuudet. Korkean profiilin pitkäjänteinen 
musiikinopetus ja musiikkitoiminta olisi erittäin tarpeellinen ja tervetullut 
lisä Vuosaaren palveluvalikkoon. 

Kansalaistoiminta

Alueella toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä, erityisesti maahanmuuttaja-
järjestöjä. Viikonloppu- ja iltakäytössä oleviin kokoustiloihin tuo lisäar-
voa pienoiskeittiön käyttömahdollisuus.

Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä Vuosaaren lukion 
uudistamista monipuoliseksi oppimis- ja toimintakeskukseksi. Sen si-
jainti Vuosaaren keskustassa metroaseman ja kaupallisten palvelujen 
läheisyydessä lisää keskuksen vetovoimaisuutta myös nuorten vapaa-
ajalla. Nuorisoasiainkeskus haluaa olla kiinteästi mukana lukion suun-
nittelussa hankkeen alusta lähtien. 

Lisätiedot
Kaisa Kivelä, toiminnanjohtaja, Vuosaaren nuorisotyöyksikkö, puhelin: 310 33089

kaisa.kivela(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, Kehittämisosasto, puhelin: 310 89036
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harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 3.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Lausunnon kohteena oleva kaava-alue on Vuosaaren keskusta.

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraa-vat asiat:

Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suori-
tettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huomioon 
metroliikenteen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja täri-
nähaitat. Liikennelaitos-liikelaitos ei voi taata omilla kunnossapitotoi-
minnoilla melutason ja tärinän alentumista.

Pysäköintialueen ja muiden rakennelmien perustusten tekeminen ei 
saa aiheuttaa metrokiinteistön perustuksen ja metroradalla penkereen 
sortumia.

Työnaikaiset rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä huolto-, 
hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia alueella on).

Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa hä-
iritä metroliikennettä.

Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja lou-
himisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnittelu, ko-
skien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia rakennelmia ja 
tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapahtuva rakenta-
minen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.3.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03
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Vuosaaren keskustaa suunnitellaan monipuoliseksi, elinvoimaiseksi, vi-
ihtyisäksi ja kävelypainoitteiseksi alueeksi. Tavoite luoda edellytykset 
laadukkaalle keskustamaiselle alueelle tulevaan raideliikenteen solmu-
kohtaan on kannatettava. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisesti 
ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Mosaiikkikorttelin, Tehtaanpuiston koululta vapautuvan tontin, Porslah-
denpolun ja kauppakeskuksen alueelle ollaan suunnittelemassa liike-, 
toimitila- ja asuinrakennuksia. Ennen tonttien kaavoittamista ns. hybri-
dirakennuksille tulisi selvittää, saadaanko ratkaisusta selvästi hyötyä 
verrattuna toimintojen sijoittamisesta korttelin sisällä itsenäisiin raken-
nuksiin. Hybridiratkaisut tuottavat haasteita hankkeiden aikatauluttami-
seen, sekä monimutkaisia rahoitus- ja sopimusjärjestelyjä. Sitoutunei-
den muiden toimijoiden mahdollinen puuttuminen viivästyttäisi asunto-
hankkeiden rakentamista.

Alueen pysäköintiratkaisun on kaavailtu olevan ensisijaisesti rakenteel-
linen. Pysäköintiratkaisut tulisi toteuttaa siten, että niille varattu tila on 
pysäköintitarpeiden mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuessa muo-
kattavissa muuhun käyttöön. Esimerkiksi erilliset pysäköintitalot ovat 
helpommin korvattavissa myöhemmin muulla rakentamisella, kuin muu-
hun rakentamiseen rakenteellisesti lomittuvat ratkaisut.

Katualueiden mittakaavan suunnitteleminen jalankulkijoille miellyttäväk-
si on kannatettava tavoite. Katutilan ja ajoväylien leveyden ja kadun 
tarkempien suunnitteluratkaisujen tulee mahdollistaa pelastusteiden ja 
nostopaikkojen sijoittaminen ajoradoille ja kevyenliikenteen väylille. 
Tällöin myös matalamman keskipinta-alan asuntotuotanto kustannuste-
hokkaasti on mahdollista, ja asunnot voidaan suunnata parhaisiin il-
mansuuntiin ja näkymiin. Tulee myös varmistaa, että pysäköintipaikat, 
raitiotien virtajohdot, valaisimet tai katupuut eivät estä pelastusajoneu-
von kääntymistä kadulta pihalle tai kevyen liikenteen väylälle.

Rakennusten rungon rakenneratkaisun määrittelemistä asemakaavas-
sa tulisi välttää. Puurakentamisen edistämistavoitteet voidaan kaa-
vamääräyksen sijaan huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi tontinlu-
ovutusehdoissa. 

Mikäli asemakaavalla halutaan kuitenkin, erityisistä syistä, jossakin 
kohtaa määrätä puurakentamista, tulisi mahdollistaa rakennukselle sel-
keä, tyypittyvä, puurakentamisen mittoihin soveltuva massoittelu. Urak-
kakilpailun onnistumisen edellytysten parantamiseksi eri puurakenta-
mistekniikoita tulee olla mahdollista soveltaa ja kilpailuttaa. Samalla tu-
lee välttää muita hankkeen kustannuksia nostavia ratkaisuja (mm. kalliit 
perustamiskustannukset, kansirakenteet, viherkatot).  
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Varjostus-, tuulisuus- ja meluselvitykset tulee tehdä huolellisesti jo 
kaavavaiheessa. Samoin tulee tutkia maaperän rakentamiskelpoisuus 
ja mahdolliset haitta-aineet riittävässä laajuudessa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Marja-Liisa Heikkilä, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32396

marjaliisa.heikkila(a)att.hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Vuosaaren keskustan asemakaavojen muutokset

Suunnittelualue sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Alueelle tyypilliset 
paksut siltti- ja hiekkakerrokset ovat kairausvastuksen perusteella tiiviy-
deltään löyhiä sekä keskitiiviitä. Myös tiiviitä kerroksia esiintyy. Siltti- ja 
hiekkakerrosten välissä esiintyy linssimäisiä savikerroksia mm. alueen 
koillis- ja luoteisosissa. 

Suunnittelualueen pohjavedenpinta on noin tasolla +3…+5, maanpin-
nan ollessa noin tasolla +8...+15. Kohde sijoittuu tärkeälle pohjavesi-
alueelle, jonne rakentaminen edellyttää rakennusvalvontaviraston julka-
isemien rakentamistapaohjeiden noudattamista.

Alueelle on suunnitteilla myös ympäristöään korkeampaa rakentamista 
Mosaiikkikortteliin, Columbuksen pysäköintialueen kohdalle sekä Aro-
mikujan alueelle. Mahdollisten yli 16 kerroksisten rakennusten suunnit-
telussa on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston 
Korkean rakentamisen menettelyohjetta (2012).

Urheilutalo ja Mosaiikkikortteli

Maakerrosten paksuus on suurimmillaan tällä osalla suunnittelualuetta. 
Mosaiikkikorttelin kaakkoisosassa Vuotien kohdalla maakerrosten 
paksuus on noin 3…5 m, mutta pohjoiseen ja länteen kuljettaessa ker-
rospaksuus kasvaa voimakkaasti. Mosaiikkiraitin pohjoispuolella, Urhei-
lutalon ympäristössä kairaukset ovat päättyneet noin 10…33 m syvyy-
teen maanpinnasta. Pohjamaa on pääosin silttiä sekä hiekkaa, mutta 
alue on aikoinaan toiminut myös soranottopaikkana ja tämän jälkeen 
aluetta on täytetty sekalaisilla maa-aineksilla, kuten rakennusjätteellä ja 
savella. 
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Urheilutalon alueella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Vaihtoehtoisesti anturaperustus massanvaihdon varaan voi olla 
mahdollinen. Arvioitu massanvaihto on n. 5 m syvyyteen maanpinnas-
ta. Mosaiikkiraitin eteläpuolella Mosaiikkikorttelissa kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan varaan. Tätä korkeampien ra-
kennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtaisesti suunnit-
teluvaiheessa. 

Koulun tontti, Columbuksen pysäköintirakennus ja Porslahdenpolku

Tehtaanpuiston koulun alueella kitkamaakerrosten paksuus on olemas-
sa olevien porakonekairausten perusteella noin 0…15 m. Välittömästi 
koulun länsipuolella maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti ja kai-
raussyvyydet ovat noin 10...30 m. Koulurakennuksen länsipuolella esi-
intyy myös savea. Columbuksen pysäköintirakennuksen ja Porslahden-
polun alueilla kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden kairausten pe-
rusteella kyseessä ovat kitkamaa-alueet, mutta maakerrosten paksuut-
ta ei voida luotettavasti arvioida.

Koulun länsipuolella rakennusten arvioitu perustamistapa on paalupe-
rustus. Koulun tontilla, Columbuksen pysäköintirakennuksen kohdalla 
ja Porslahdenpolulla kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa 
vastaavien rakennusten arvioitu perustamistapa on anturaperustus po-
hjamaan varaan. Tätä korkeampien rakennusten perustamistapa on 
määritettävä yksityiskohtaisesti suunnitteluvaiheessa. 

Porslahdenkuja

Porslahdenkujan alueella kairauksia on tehty vain muutamia. Näiden 
kairausten perusteella kyseessä on kitkamaa-alue, mutta maakerrosten 
paksuutta ei voida kairausten vähyydestä johtuen arvioida.

Kerroskorkeudeltaan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten 
arvioitu perustamistapa on anturaperustus pohjamaan varaan.

Aromikuja ja kauppakeskus Columbus

Kairausten perusteella maakerrosten paksuus on pienimmillään alueen 
länsiosissa, paikallisesti myös avokalliota esiintyy. Itään päin kuljettaes-
sa maakerrosten paksuus kasvaa voimakkaasti. Kairaussyvyydet alu-
een keski- ja itäosissa ovat noin 4…18 m. Pohjamaa on hiekkaa. Pai-
koin esiintyy pehmeitä/löyhiä kerroksia noin 3…4,5 m syvyyteen maan-
pinnasta.
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Aromikujalla ja kauppakeskus Columbuksen alueella kerroskorkeudel-
taan nykyistä rakennuskantaa vastaavien rakennusten arvioitu perusta-
mistapa on anturaperustus pohjamaan tai kallion varaan. Tätä kor-
keampien rakennusten perustamistapa on määritettävä yksityiskohtai-
sesti suunnitteluvaiheessa.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 352
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av 
trivseln på Parkstads station

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Alviina Alametsä väckta 
motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar att Helsingfors stad i samråd med Trafikverket utre-
der möjligheterna att vidta helhetsbetonade åtgärder för ut-
veckling av närtågens stationsområden i enlighet med riktlin-
jerna i generalplanens genomförandeprogram.

 Det är önskvärt att stadsmiljösektorn innan områdesplanerna 
uppdateras utreder om det är möjligt att genomföra lättare 
åtgärder i syfte att främja trivseln i Helsingfors tågstationers 
omgivning tillsammans med kultur- och fritidssektorn och ge-
nom att lyssna på invånarna. Trivseln kan ökas bland annat 
genom att förbättra belysningen och öka städningen, plante-
ringar, bänkar och konst i det offentliga rummet. (Alviina Ala-
metsä)

Behandling

Ledamoten Alviina Alametsä understödd av ledamoten Sami Muttilai-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar att Helsingfors stad i samråd med Trafikverket utre-
der möjligheterna att vidta helhetsbetonade åtgärder för ut-
veckling av närtågens stationsområden i enlighet med riktlin-
jerna i generalplanens genomförandeprogram.

 Det är önskvärt att stadsmiljösektorn innan områdesplanerna 
uppdateras utreder om det är möjligt att genomföra lättare 
åtgärder i syfte att främja trivseln i Helsingfors tågstationers 
omgivning tillsammans med kultur- och fritidssektorn och ge-
nom att lyssna på invånarna. Trivseln kan ökas bland annat 
genom att förbättra belysningen och öka städningen, plante-
ringar, bänkar och konst i det offentliga rummet.
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Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens svar att Helsingfors stad i samråd med Trafikverket utreder 
möjligheterna att vidta helhetsbetonade åtgärder för utveckling av när-
tågens stationsområden i enlighet med riktlinjerna i generalplanens ge-
nomförandeprogram. Det är önskvärt att stadsmiljösektorn innan områ-
desplanerna uppdateras utreder om det är möjligt att genomföra lättare 
åtgärder i syfte att främja trivseln i Helsingfors tågstationers omgivning 
tillsammans med kultur- och fritidssektorn och genom att lyssna på in-
vånarna. Trivseln kan ökas bland annat genom att förbättra belysning-
en och öka städningen, planteringar, bänkar och konst i det offentliga 
rummet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Deek Gur-
han, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, 
Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hill-
man, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Abdi-
rahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, 
Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 3
Jussi Halla-aho, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho
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Frånvarande: 1
Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Alviina Alametsäs förslag till 
hemställningskläm.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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 24.10.2018 § 328

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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 § 588

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-



Helsingfors stad Protokoll 19/2018 226 (332)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
07.11.2018

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

issa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän 
jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 
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:
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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-
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 
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ympäristön yhteiselle kehittämiselle yhdessä asukkaiden ja nuorten 
kanssa.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
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§ 353
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i 
metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog 
att ärendet skulle återremitteras för ny beredning: Utredningar om met-
roförarnas arbetsförhållanden är fortfarande aktuella, också regionför-
valtningsverket har ansett det vara nödvändigt med en granskning. Jag 
föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
stadsstyrelsen föreläggs en skriftlig redogörelse om störningarna i met-
rotrafiken och åtgärderna i syfte att förbättra metroförarnas arbetsför-
hållanden.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Utredningar om metroförarnas arbetsförhållanden är fort-
farande aktuella, också regionförvaltningsverket har ansett det vara 
nödvändigt med en granskning. Jag föreslår att ärendet återremitteras 
för ny beredning utgående från att stadsstyrelsen föreläggs en skriftlig 
redogörelse om störningarna i metrotrafiken och åtgärderna i syfte att 
förbättra metroförarnas arbetsförhållanden.

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Matti 
Enroth, Laura Finne-Elonen, Deek Gurhan, Juha Hakola, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina He-
inäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuo-
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mas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Abdirahim 
Mohamed, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani 
Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Blanka: 2
Alviina Alametsä, Perttu Hillman

Frånvarande: 1
Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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-
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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 
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 24.10.2018 § 329

HEL 2018-003838 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

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-
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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.

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.
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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-
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 
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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.

HKL myös kouluttaa jatkuvasti uusia metronkuljettajia, jotta kuljetta-
jamäärä saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan kuljettajatarpee-
seen eikä ajamattomia lähtöjä kuljettajapulan takia enää syntyisi. 

Metroliikenteen palvelukyky ja luotettavuus ovat HKL:lle ensiarvoisen 
tärkeitä asioita. HKL tekee laajalla rintamalla toimenpiteitä, jotta metro-
liikenteen korkea laatu ja kaupunkilaisten arjen toimivuus voidaan var-
mistaa. HKL ymmärtää myös täysin, että hyvä henkilöstötyytyväisyys 
on menestyksen ehdoton edellytys. HKL panostaa yhä enemmän ja jat-
kuvasti vuoropuheluun henkilöstönsä kanssa, jotta henkilöstön näke-
mykset ja huolet kuullaan mahdollisimman laajasti, epäkohdat korja-
taan ja muutosten perusteet ovat kaikkien tiedossa.

03.05.2018 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
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§ 354
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana 
till Drumsö idrottspark

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mia Nygård väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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.
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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-
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 24.10.2018 § 330

HEL 2018-001299 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

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.
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Lauttasaareen ehdotetun kaukalon kokoisen tekojään kustannuksia ei 
ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2018 käyttötalouden talousarvi-
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 
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palveluverkkoa koskevan selvityksen "Kulttuurin ja vapaa-ajan yleis-
kaavan”.

Käsittely

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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§ 355
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

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petrus Pennanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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.
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Lekparkernas och daghemmens lokaler hyrs ut på kvällar och vecko-
slut till exempel för familjefester och ordnande av verksamhet och mö-
ten.

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
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Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 331

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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. 
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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. 

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
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret 
pääsevät harrastamaan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti kou-
lupäivän jälkeen ja alkuillasta. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päät-
tää koulun rehtori. Iltapäivisin kouluilla järjestetään perusopetuslain mu-
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-
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painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmäo-
petus.”

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

leena.palve(a)hel.fi
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§ 356
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en närid-
rottsplats till Parkstads idrottspark

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Heimo Laaksonen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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 
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Stapelstadens idrottspark. Därutöver utvidgas Ladugårdens näridrotts-
plats.

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 24.10.2018 § 332

HEL 2018-001996 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades
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26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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-
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ella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat 
Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä. 

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen 
suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikunta-
paikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan 
ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. 
Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaik-
kaa. 

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva mo-
nitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Pui-
stolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme ten-
niskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-
pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kä-
vijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. 
Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyk-
sen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti 
Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähili-
ikuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikunta-
paikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen 
lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa 
rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle 
Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 357
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

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Heimo Laaksonen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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 
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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 
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 24.10.2018 § 333

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

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.
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Helsingin merkittävin maauimala on Uimastadion, jonka kävijämäärät 
ovat noin kaksinkertaiset Kumpulan maauimalaan nähden. Maauimaloi-
den lisäksi Pirkkolassa on ulkona hiekkapohjainen uima-allas - ns. plot-
ti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. Vanhan 
pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uusi pukusuo-
jarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Vuonna 2013 val-
mistui plotin ympäristön ja leikkivälineiden uusiminen sekä kuntoiluväli-
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-
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dollisuuksien kehittämistä osana tulevaisuuden uudistuvia monikäyttöi-
siä palvelutiloja. Maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisen edel-
lytyksiä Suuntimopuistoon tai lähialueelle arvioidaan Puistolan aseman-
seudun alueellisen kehittämistyön yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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–
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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.

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
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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
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 358
Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av 
principen om närskola vid daghemsbeslut

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pilvi Torsti väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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-



Helsingfors stad Protokoll 19/2018 259 (332)
Stadsfullmäktige

Ärende/16
07.11.2018

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

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 
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 
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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 
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 24.10.2018 § 334

HEL 2018-003221 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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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

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 
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toisistaan ja ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan hyvin erikokoisia. 
Varhaiskasvatusalueet noudattelevat kaupungin tilastollisten alueiden 
rajoja (piirijako). Perusopetuksessa oppilaaksiottoalueiden rajat poh-
jautuvat palveluverkkosuunnittelutyöhön, oppilaiden ja koulujen tilapaik-
kojen määrään. Esiopetusalueet rakentuvat perusopetuksen oppilaak-
siottoalueiden pohjalta. Esiopetusalueiden rajat poikkeavat joillakin alu-
eilla oppilaaksiottoalueiden rajoista.

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.
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Selvityksessä tulee kuvata varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peru-
sopetuksen palvelunkäytön ja siirtymävaiheiden nykytilanne, palvelua-
lueisiin (oppilaaksiottoalueet), palvelutarpeeseen ja palveluverkkoon li-
ittyvät tekijät ja niiden kehitysnäkymät. Lisäksi on arvioitava yhtenäi-
seen lähipäiväkoti-peruskoulu-malliin siirtymisestä aiheutuvat tilatarve-
muutokset, vaikutukset tilasuunnitteluun, kustannusvaikutukset sekä 
lapsivaikutusten arviointi.

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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§ 359
Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning 
av skidsäsongen i Svedängen

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Tapio Klemetti väckta 
motionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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-
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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-
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 24.10.2018 § 335

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen



Helsingfors stad Protokoll 19/2018 266 (332)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
07.11.2018

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

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 551

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-
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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 
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-
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jan Paloheinän alueen suosiolle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii 
kehittämään alueen hiihto-olosuhteita ja käytettävissä olevien resurssi-
en ja määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

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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§ 360
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

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sami Muttilainen väckta 
motionen som slutbehandlad.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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 
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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-
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
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 336

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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 
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estetiikallaan jääden hyvin kolkoksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että 
kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen 
meluvalliin. Meluvalli on kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde ja lin-
jassa kaupungin tämän hetkisen visioiden kanssa, joissa edistetään 
kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.

Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita YT-
LK 16.10.2008 § 602 päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta melu-
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.
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Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 

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
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Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

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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§ 361
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare 
psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Reetta Vanhanen väck-
ta motionen som slutbehandlad. 

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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, 
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och terminalvård grundar sig på en i god tid utarbetad förebyggande 
vårdplan och ett beslut om terminalvård.

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 
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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 
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 24.10.2018 § 337

HEL 2018-001297 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 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 
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
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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 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-
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mat. Jos oirehoidossa tarvitaan apua, kuten kipupumppua, tehdään lä-
hete kotisairaalaan. Tällöin hoitovastuu ja perushoito säilyvät asu-
misyksikössä, mutta kotisairaalan lääkäri vastaa oirelääkityksestä. Koti-
sairaala on muulloinkin konsultoitavissa palliatiiviseen hoitoon ja saat-
tohoitoon liittyvissä asioissa. Asumisyksikössä on moniammatillinen 
henkilökunta. 

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) 
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ja perheille suunnattua kriisityötä pyritään lisäämään kaupungin saatto-
hoidossa ja palliatiivisessa hoidossa sekä erityisesti kotisairaalassa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
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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§ 362
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narko-
tikarum

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Kati Juva väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Juha Hakola understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog 
att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning på 
den grunden att den föreslagna handlingsmodellen strider mot gällande 
lagstiftning och är därmed inte genomförbar. Staden kan inte skapa ett 
växtunderlag för störande beteende och organiserad förmedling av nar-
kotika.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Jag föreslår att stadsfullmäktige återremitterar ärendet för 
ny beredning. Den föreslagna handlingsmodellen strider mot gällande 
lagstiftning och är därmed inte genomförbar. Staden kan inte skapa ett 
växtunderlag för störande beteende och organiserad förmedling av nar-
kotika.

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura 
Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Ot-
to Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Mat-
ti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki
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Nej-röster: 23
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu 
Hillman, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto 
Rautava, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Mauri Venemies

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Mia Nygård fö-
reslog följande hemställningsläm:

 Stadsfullmäktige önskar, då motionen betraktas som slutbe-
handlad, att pilotprojektet som eventuellt inleds om möjligt får 
utvärderas av en aktör som inte har varit med om att ge-
nomföra pilotprojektet.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Mauri Venemies fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige anser det vara viktigt att stadens anställda 
aktivt erbjuder en möjlighet till drogavvänjning när de möter 
narkomaner.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

5 omröstningen

Ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige önskar, då motionen betraktas som slutbe-
handlad, att pilotprojektet som eventuellt inleds om möjligt får utvärde-
ras av en aktör som inte har varit med om att genomföra pilotprojektet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 24
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Nuutti Hyt-
tinen, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Dani Niska-



Helsingfors stad Protokoll 19/2018 284 (332)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
07.11.2018

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

nen, Mia Nygård, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura 
Varjokari, Mauri Venemies, Maarit Vierunen

Nej-röster: 23
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Kati Juva, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Johanna Lai-
saari, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Sirpa Pu-
hakka, Suldaan Said Ahmed, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 34
Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Tuuli 
Kousa, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Matti Nii-
ranen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sin-
nemäki, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Daniel Sazonovs förslag till 
hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige anser det vara viktigt att stadens anställda 
aktivt erbjuder en möjlighet till drogavvänjning när de möter narkoma-
ner.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 23
Eva Biaudet, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Kar-
huvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakari-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Sax-
berg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjo-
kari, Mauri Venemies
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Nej-röster: 2
Mai Kivelä, Sami Muttilainen

Blanka: 56
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, 
Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Evelii-
na Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Silvia Modig, Ab-
dirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu 
Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska utreda möjligheterna att erbjuda öppna och övervakade lo-
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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-
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 
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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
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 24.10.2018 § 338

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
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Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 554

HEL 2018-003217 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kati Juvan aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

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 
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vaikuttaneet huumeiden käyttäjien HIV-epidemian loppumiseen ja eh-
käisseet muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, vähentäneet 
huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle ko-
ituvia haittoja. Nämä haittoja vähentävät toimintamallit ovat myös mah-
dollistaneet kontaktin luomisen käyttäjien alakulttuuriin, luoneet luot-
tamusta ja mahdollistaneet siten monelle myös hoitoon kiinnittymisen.

Valvottuja huumeidenkäyttötiloja on maailmalla noin 100, joista suurin 
osa Euroopassa. Niitä koskevista tutkimuksista voidaan yhteenvetona 
todeta, että valvotut pistotilat vetävät puoleensa kaikkein marginalisoi-
tuneinta suonensisäisten huumeiden käyttäjäkuntaa, jonka yhteydet 
muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat heikot. Valvotulla 
pistotilalla voi olla huumeidenkäyttäjien terveyttä edistävä vaikutus, ko-
ska puhtaissa ja valvotuissa tiloissa tulehdusten, veriteitse tarttuvien 
tautien ja yliannostusten riski vähenee, minkä lisäksi ne voivat toimia 
väylänä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Sosiaali- ja terveystoimiala selvittää vuoden 2018 aikana mahdollisuut-
ta pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys 
tehdään ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä kaupungin 
muiden toimialojen, poliisin, THL:n, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoi-
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:
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Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin kaupungin on noudatettava 
tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikoslaki määrittelee huumausai-
neen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa voimassaolevan lain-
säädännön kanssa. On kestämätön ajatus, että julkinen toimija voisi ol-
la tukemassa osaltaan laitonta toimintaa viran- ja/tai toimenhaltijoiden 
valvonnassa. Myös poliisi lainvalvojana lausunnossaan pitää aloitetta 
ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa.

Helsingin kaupunki ei voi olla huumausaineiden käyttäjän toiminnan hy-
väksyjä. Hyvin usein raitistuneiden päihteidenkäyttäjien kertomuksista 
tulee ilmi se seikka, että he tarvitsivat toiminnalleen yhden hyväksyjän 
päihteiden täyttämässä elämässään. Tämä hyväksyjä ei voi olla yhte-
iskunta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee tarjota auttavaa kättä tilantees-
sa, jossa päihteidenkäyttäjä haluaa raitistua ja pyrkii takaisin terveelli-
seen ja normaaliin elämään. 

Huumausaineiden käyttäjä on täysin tietoinen riskistä, jonka hän ottaa 
ostaessaan laitonta ja tuntematonta huumausainetta kadulta. Aineen 
sisältöä ja vahvuutta ei voi tietää, ei myöskään sitä millaisella annoksel-
la ainetta tulisi käyttää. On erikoinen ajatus, että tätä riskiä hallittaisiin 
verorahoitteisen julkisen sektorin toimesta. Vastuu on yksilöllä laitto-
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 
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hyöty kokeilusta saataisiin todennäköisesti tilanteessa, jossa huumau-
saineiden käyttö olisi dekriminalisoitu."

Jäsen Leo Bergmanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Pilotin mahdollisuutta selvitettäessä tulee arvioi-
da huolella esitetyn toiminnan oikeudelliset näkökohdat suomalaisessa 
toimintaympäristössä. Lisäksi selvityksessä on määriteltävä se mahdol-
linen lisäarvo, minkä esitetty toiminta toisi jo olemassa oleviin palvelui-
hin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustan-
nuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvityksen valmistuttua mahdolli-
nen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten ja muiden näkökohtien 
osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Vastaehdotus 3:
Jäsen Tapio Bergholm: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleen en-
nen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ensimmäisen loppuun: 
"...valvottua pistotilaa mahdollisesti esimerkiksi neulanvaihtopisteiden 
yhteydessä."

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 
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ja muiden näkökohtien osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen 
päätettäväksi.

Jaa-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, 
Johan Lund, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Tapio Bergholm): Lisätään lausun-
non viimeiseen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
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." 
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Jaa-äänet: 10
Katju Aro, Leo Bergman, Sami Heistaro, Kati Juva, Johan Lund, Seija 
Muurinen, Matias Pajula, Mari Rantanen, Tuomas Tuure, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 3
Tapio Bergholm, Sandra Hagman, Karita Toijonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta jätettiin seuraavat eriävät 
mielipiteet:

Jäsen Mari Rantanen: "Yhteiskunnan, tässä tapauksessa Helsingin 
kaupungin on noudatettava tarkoin toiminnassaan lakia. Suomen rikos-
laki määrittelee huumausaineen käyttörikoksen ja aloite on ristiriidassa 
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 
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tämä henkilökunta sekä päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn että viero-
ittautumiseen ja kuntoutumiseen.

Päihteidenkäyttäjien asiallinen ja inhimillinen kohtaaminen ja kohtelu ei 
ole riippuvainen siitä, kuinka pitkälle yhteiskunta on valmis hy-
väksymään elämäntavan ja riippuvuuden. Inhimillisyys ja asiallisuus mi-
tataan siinä, miten yhteiskunta on valmis auttamaan siinä kohdassa 
kun päihteidenkäyttäjä haluaa irti päihteistä. Silloin nopea ja tehokas 
apu matalalla kynnyksellä ja riittävän pitkään hoitoon on tarpeen."

Jäsenet Sami Heistaro, Seija Muurinen ja Matias Pajula: "Joidenkin 
muissa maissa tehtyjen selvitysten tai tutkimusten mukaan huumeri-
ippuvaisille osoitetut tilat huumeiden käyttöä varten ovat tuottaneet 
myönteisiä tuloksia. Vertailutiedon puute muista huumeriippuvaisille 
tarkoitetuista palveluista eri maissa vaikeuttaa kuitenkin tulosten hyö-
dyntämistä Helsingissä.

Kokoomuksen lautakuntaryhmä suhtautuu myönteisesti huumeriippu-
vaisten ihmisten neuvontaan, terveiden valintojen tukemiseen sekä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kyseisen huumeidenkäyttötilan 
perustaminen kuitenkin saattaa olla ristiriidassa nykylainsäädännön 
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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§ 363
Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av He-
ikki Hurstis mathjälp i fortsättningen

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motio-
nen som slutbehandlad. 

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Juhani Strandén fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny bered-
ning på följande grunder: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö har de-
lat ut mat som hjälp till mindre bemedlade i Helsingfors redan i 50 års 
tid. Föreningens verksamhet är alltjämt hotad trots privata donationer. 
Brödköerna i Helsingfors har inte blivit kortare, tvärtom. Enligt Hurstis 
dörräknare står fortfarande ca 3 000 människor på en gång i köerna. 
De som köar vill att mathjälpen ska bibehållas. De får vid varje hjälptill-
fälle mat för ungefär tre måltider under en vecka. Jag föreslår att motio-
nen återremitteras för ny beredning med tanke på beviljande av ett bi-
drag på 50 000 euro.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö har delat ut mat 
som hjälp till mindre bemedlade i Helsingfors redan i 50 års tid. Före-
ningens verksamhet är alltjämt hotad trots privata donationer. Brödkö-
erna i Helsingfors har inte blivit kortare, tvärtom. Enligt Hurstis dörräk-
nare står fortfarande ca 3 000 människor på en gång i köerna. De som 
köar vill att mathjälpen ska bibehållas. De får vid varje hjälptillfälle mat 
för ungefär tre måltider under en vecka. Jag föreslår att motionen åter-
remitteras för ny beredning med tanke på beviljande av ett bidrag på 50 
000 euro.

Ja-röster: 60
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Jo-
el Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Ta-
pio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Ter-
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hi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto 
Meri, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vieru-
nen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Matti Niira-
nen, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkki-
la, Mauri Venemies

Frånvarande: 15
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Juhani Strandén fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförs-
laget att det utreds om det är möjligt att erbjuda Veikko ja 
Lahja Hurstin Laupeudentyö ry tillräckligt stora logistiklokaler 
som uppfyller hygienkraven och som också har sanitetsut-
rymmen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsför-
slaget att det utreds om det är möjligt att erbjuda Veikko ja Lahja Hurs-
tin Laupeudentyö ry tillräckligt stora logistiklokaler som uppfyller hygi-
enkraven och som också har sanitetsutrymmen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 18
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Joonas 
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Kolehmainen, Pia Kopra, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Dani Niska-
nen, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mirita Sax-
berg, Juhani Strandén, Leo Stranius, Matias Turkkila, Thomas Wall-
gren, Mauri Venemies

Nej-röster: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Tapio Klemetti, Otto Meri, Mia Nygård, Wille 
Rydman

Blanka: 46
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura 
Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulu-
mies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim 
Mohamed, Björn Månsson, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 16
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Kauko Koskinen, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pia Kopras förslag till hem-
ställningskläm.

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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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. 

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
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Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 339

HEL 2018-001998 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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:

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:
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”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, 
jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat 
maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. El-
intarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vai-
keissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada 
apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimer-
kiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja säätiöil-
le ja näistä muutamia kohdistuu elintarvikejakeluihin.

Yksi avustuksen saajista on elintarvike- ja vaatejakelua Helsingissä jär-
jestävä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – pelastakaa Suomen nu-
oret ry. Yhdistykselle myönnettävän avustuksen suuruus päätetään vu-
osittain hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Tavoitteena avus-
tamisessa on yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhdis-
tys ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta vuotta 2018 koskevasta 
avustuspäätöksestä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan edustajat ovat joulukuusta 2017 alkaen ol-
leet aktiivisessa yhteydessä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö – 
pelastakaa Suomen nuoret ry:n edustajiin ja varmistaneet, että toimin-
nan jatkumiselle on riittävät taloudelliset edellytykset. Näin tehtiin vii-
meksi 20.3.2018 käydyssä neuvottelussa, jossa todettiin yksityisten 
lahjoitusten merkittävä kasvu.

Yhdistys on lisäksi kutsuttu mukaan sosiaali- ja terveystoimialalla käyn-
nissä olevaan työskentelyyn, jossa useiden toimijoiden kanssa etsitään 
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-
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tä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyöhön myönnetään 50 000 euron 
lisärahoitus kuten aloitteessa on esitetty.

Perustelut: Yksityiset lahjoitukset eivät riitä takaamaan työn jatkuvuutta. 
Asiakasmäärät ruoanjakelussa kasvavat edelleen. Helsingin kaupunki 
ei voi myöskään vetäytyä vastuustaan 
vetoamalla yksityisten lahjoitusten kasvuun. Helsingin kaupungilla on 
suurempi vastuu asukkaidensa elämänedellytyksistä kuin vaikkapa 
amerikkalaisella rockyhtyeellä. Heikki Hurstilta 21.5.2018 saadun tie-
don mukaan työn jatkuvuus on jälleen uhattuna viimeistään tulevana 
syksynä eikä Hursti ole jäänyt siihen käsitykseen, että oikaisuvaatimus 
olisi käytännössä relevantti komponentti muuttaa lautakunnan päätö-
stä. Samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat vuosi vuodelta kasvussa, 
on Hurstin avustusta leikattu 50 000 eurolla viime vuosina.

Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta eriävän mielipiteen.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 364
Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfri-
hetsguide för social- och hälsovården

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Thomas Wallgren väck-
ta motionen som slutbehandlad. 

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Mika Raatikai-
nen föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny 
beredning. Vid den nya beredningen är det meningen att hitta sätt att 
främja målet att ge helsingforsarna, som utnyttjar social- och hälso-
vårdstjänster finansierade av staden, möjligheten att bedöma hur de, 
om de så vill, kan välja en tjänsteproducent utan kopplingar till skatte-
paradis.

9 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera motionen för ny 
beredning. Vid den nya beredningen är det meningen att hitta sätt att 
främja målet att ge helsingforsarna, som utnyttjar social- och hälso-
vårdstjänster finansierade av staden, möjligheten att bedöma hur de, 
om de så vill, kan välja en tjänsteproducent utan kopplingar till skatte-
paradis.

Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa 
Hernberg, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Ko-
ivulaakso, Joonas Kolehmainen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Kaarin Taipale, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna 
Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki
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Nej-röster: 20
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluo-
ma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Mika 
Raatikainen, Nasima Razmyar, Juhani Strandén, Leo Stranius, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 20
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Marti-
na Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Mia Nygård, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Anna Vuorjoki 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret att 
stadsstyrelsen utreder, vid behov i samråd med sakkunniga 
och organisationer i branschen, möjligheterna att söka sätt 
med hjälp av vilka staden kan genomföra den av fullmäktige 
26.9.2012 godkända riktlinjen, enligt vilken "staden anser det 
viktigt att bekämpa skatteparadis och undvika samarbete med 
företag som har kopplingar till skatteparadis".

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

10 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret att 
stadsstyrelsen utreder, vid behov i samråd med sakkunniga och organi-
sationer i branschen, möjligheterna att söka sätt med hjälp av vilka sta-
den kan genomföra den av fullmäktige 26.9.2012 godkända riktlinjen, 
enligt vilken "staden anser det viktigt att bekämpa skatteparadis och 
undvika samarbete med företag som har kopplingar till skatteparadis".
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honka-
salo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso 
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Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmai-
nen, Pia Kopra, Tuuli Kousa, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Nasima Razmyar, Juhani Strandén, Leo Stranius, Kaa-
rin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 8
Joel Harkimo, Perttu Hillman, Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Wille Rydman

Blanka: 16
Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Tapio Klemetti, 
Terhi Koulumies, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Matias 
Turkkila, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 25
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Martina Harms-Aal-
to, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, Kauko Koski-
nen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Mia 
Nygård, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johan-
na Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana 
Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Thomas Wallgrens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Wallgren Thomas Aloite Kvsto 28022018 6

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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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 
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.
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- 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 
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
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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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 340

HEL 2018-002601 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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
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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

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 
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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.

- 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 
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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-
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."
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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

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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§ 365
Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapi-
er inom primärvården och den psykiatriska öppenvården

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Reetta Vanhanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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 
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deltagit i olika utbildningar i familjeterapi och kognitiv eller lösningsori-
enterad psykoterapi. De anställda får fortbildning och arbetshandled-
ning på kontinuerlig basis.

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.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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 24.10.2018 § 341

HEL 2018-002602 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

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
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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"

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:
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”Lyhytpsykoterapialla tarkoitetaan yleensä 6–20 hoitokertaan rajoittu-
vaa, koulutetun psykoterapeutin antamaa psykologisiin menetelmiin po-
hjautuvaa psyykkisten vaikeuksien hoitoa. Psykoterapiassa on useita 
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.
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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 
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:
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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 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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§ 366
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-011678, 2018-011679, 2018-011680, 2018-011681

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Elina Moisio om Helsingfors möjlighet att delta 
i programmet Global Active City 

 Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om bevarande av tjänsterna 
inom handikappservicen för helsingforsare med funktionshinder 
som fyller 65 år

 Motion av ledamoten Juhani Strandén om bevarande av spårvagns-
biljetten i den kommande zonmodellen

 Motion av ledamoten Terhi Peltokorpi om klimatkonsekvensbedöm-
ning i beslutsfattandet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 343, 344, 345, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360, 361, 362, 363, 364, 365 ja 366 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 346, 347, 348 ja 349 §: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 350 ja 351 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

343, 344, 345, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365 och 366 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

346, 347, 348 och 349 § 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

350 och 351 § 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

Emma Kari Petrus Pennanen

Jukka Järvinen Terhi Peltokorpi

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


