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Kokousaika 14.11.2018 16:00 - 19:21

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Arhinmäki, Paavo saapui 16:27, poissa: 367 ja 368 §
Aro, Katju poistui 18:21, poissa: 370 - 375 §
Asko-Seljavaara, Sirpa saapui 17:57, poissa: 367 ja 368 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula saapui 18:16, poissa: 367 ja 368 §
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja saapui 16:34, poissa: 367 ja 368 §
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura saapui 17:19, poissa: 367 ja 368 §
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia saapui 16:17, poissa: 367  ja 368 §
Mohamed, Abdirahim saapui 16:31, poissa: 367 ja 368 §
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari poistui 18:59, poissa: 370 - 375 §
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi saapui 18:55, poissa: 367 ja 368 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 16:56, poissa: 367 ja 368 §
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 18:28, poissa: 370 - 375 §
Abdulla, Zahra varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen

saapui 19:16, poissa: 367 - 369 §
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Haglund, Mia varajäsen

saapui 16:09, poissa: 367 ja 368 §
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hillman, Perttu varajäsen

poistui 17:57, poissa: 370 - 375 §
Hyttinen, Nuutti varajäsen
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Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen

saapui 16:09, poissa: 367 ja 368 §
Laisaari, Johanna varajäsen
Niskanen, Aleksi varajäsen

saapui 19:16, poissa: 367 - 369 §
Nuorteva, Johanna varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 16:09, poissa: 367 ja 368 §
Pajula, Matias varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

poistui 18:55, poissa: 370 - 375 §
Turkkila, Matias varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 19:16, poissa: 367 ja 368 §

Muut

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

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Åvall, Laura erityisavustaja
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
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Lahti, Tero tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä

Asiantuntijat

Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Hietamäki, Ari taloussuunnittelupäällikkö
Niininen, Tero erityissuunnittelija
Vastamäki, Ville hankepäällikkö

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
367, 368, osa 369, 370 - 375 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 369 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
367 - 368 §, osa 369 §

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
osa 369 §, 370 - 375 §
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Tid 14.11.2018 16:00 - 19:21

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Arhinmäki, Paavo anlände 16:27, frånvarande: 367 

och 368 §
Aro, Katju avlägsnade sig 18:21, frånvarande: 

370 - 375 §
Asko-Seljavaara, Sirpa anlände 17:57, frånvarande: 367 

och 368 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula anlände 18:16, frånvarande: 367 

och 368 §
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja anlände 16:34, frånvarande: 367 

och 368 §
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura anlände 17:19, frånvarande: 367 
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och 368 §
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia anlände 16:17, frånvarande: 367 

och 368 §
Mohamed, Abdirahim anlände 16:31, frånvarande: 367 

och 368 §
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari avlägsnade sig 18:59, frånvarande: 

370 - 375 §
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi anlände 18:55, frånvarande: 367 

och 368 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 16:56, frånvarande: 367 

och 368 §
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 18:28, frånvarande: 

370 - 375 §
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Abdulla, Zahra ersättare
Ahola, Heidi ersättare

anlände 19:16, frånvarande: 367 - 
369 §

Finne-Elonen, Laura ersättare
Haglund, Mia ersättare

anlände 16:09, frånvarande: 367 
och 368 §

Harms-Aalto, Martina ersättare
Hillman, Perttu ersättare

avlägsnade sig 17:57, frånvarande: 
370 - 375 §

Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare

anlände 16:09, frånvarande: 367 
och 368 §

Laisaari, Johanna ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 19:16, frånvarande: 367 - 
369 §

Nuorteva, Johanna ersättare
Oskala, Hannu ersättare

anlände 16:09, frånvarande: 367 
och 368 §

Pajula, Matias ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Taipale, Kaarin ersättare

avlägsnade sig 18:55, frånvarande: 
370 - 375 §

Turkkila, Matias ersättare
Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 19:16, frånvarande: 367 
och 368 §

Övriga

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

sektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
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Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-
ningssektorn

Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Katajamäki, Paula informatör
Lahti, Tero informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator

Sakkunniga

Malinen, Matti budgetchef
Hietamäki, Ari ekonomiplaneringschef
Niininen, Tero specialplanerare
Vastamäki, Ville specialplanerare

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
367, 368, delvis 369, 370 - 375 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 369 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
367 - 368 §, delvis 369 §

Maria Nyfors stadssekreterare
delvis 369 §, 370 - 375 §
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§ Asia

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

368 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

369 Asia/3 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2019 - 2021
Helsingfors stads budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019–
2021

370 Asia/4 Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen
Inkomstskattesats för år 2019

371 Asia/5 Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2019

372 Asia/6 Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Malminkartano och 
Malmgårds ungdomsgård

373 Asia/7 Itä-Pasilan Asemamiehenkatu 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12391)
Detaljplaneändring för Stationskarlsgatan 3 i Östra Böle (nr 12391)

374 Asia/8 Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttami-
nen (nro 12366)
Detaljplaneändring för kvarteren vid Snickaregatan i Hertonäs (nr 
12366)

375 Asia/9 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 367
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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 368
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Katju Aro ja Suldaan Said Ahmed sekä varatarkastajiksi valtuutetut 
Atte Harjanne ja Seija Muurinen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Katju Aro ja Suldaan Said Ahmed sekä varatarkastajik-
si valtuutetut Atte Harjanne ja Seija Muurinen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 369
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavan 
käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään tässä kokouksessa keskustelu. Keskustelun kuluessa 
on tehtävä talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2019 – 2021 sekä 
talousarvioaloitteita koskevat ehdotukset. Lisäksi on esitettävä asiaan 
liittyvät mahdolliset toivomusponnet. Keskustelun päätyttyä asian käsit-
tely keskeytetään ja sitä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tällöin 
toimitetaan tarvittavat äänestykset vasta- ja hylkäysehdotuksista sekä 
toivomusponsista.

Valtuutettu Katju Aro ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun siten, 
että sosiaali- ja terveystoimelta poistetaan tuottavuustavoite ja lisätään 
toimialan rahoitusta siten, että lastensuojelun ja kotihoidon pitkään jat-
kuneet ongelmat saadaan ratkaistua.

Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talous-
arvion seuraavin muutoksin:
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoja (4 10 01) vähennetään 7 
000 000 eurolla. Menovähennys kohdistetaan keskustakirjasto Oodin 
toimintaan.
- sosiaali- ja terveystoimialan menoja (5 10 01) korotetaan 7 000 000 
eurolla. Menonlisäys kohdistetaan terveydenhoitopalveluiden sekä eri-
tyisesti vanhustenhoidon, kotihoitopalveluiden, omaishoitajien aseman 
että vammaispalveluiden parantamiseen.

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2019 kaupunginval-
tuusto edellyttää, että seurataan laajasti kotihoidon tuen 
kuntalisän rajaamisen vaikutuksia ja selvitetään vapaaeh-
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toisten työllistymistä edistävien toimien kohdistamista pit-
kään kotona olleille vanhemmille.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Paavo Väyrysen kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Helsingin 
kaupungin talousarvioksi vuodeksi 2019 ja taloussuunnitel-
maksi vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuuksia pitää huolta riittävien re-
surssien varaamisesta huumevieroitukseen, jotta apua 
tarvitsevia voidaan auttaa ilman tarpeetonta viivytystä.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Mirita Saxbergin kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvioesityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa Va-
raamon ja siihen liittyvän avoimen lähdekoodin Helsinki-so-
velluksen sekä Kaupunginkanslian hallinnoimien järjestel-
mien yhteisten komponenttien riittävät kehitysresurssit 
kaikkia toimialoja palvelevalla tavalla.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen talousarvioksi vuodelle 2019 ja 
taloussuunnitelmaksi vuosille 2019-2021 kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet 
kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapah-
tuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemi-
seen.

Valtuutettu Laura Finne-Elonen ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdottir 
Sandelinin kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2019 kaupunginval-
tuusto edellyttää, että selvitetään, onko mahdollista osoit-
taa voimavaroja rakennus- ja korjaustöiden valvontaan 
sekä jo suunnitteluvaiheessa suoritettavaan valvontaan.
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Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Ulla-Marja Urhon kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuun-
nitelman vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunki selvittää mahdollisuudet nopeuttaa liikenteen 
ruuhkautumista aiheuttavia katutöitä luomalla urakoitsijoille 
esimerkiksi taloudellisia kannustimia työmaan tavoiteaika-
taulua nopeammasta valmistumisesta.

Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdotti valtuutettu Hannu Oskalan kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien mää-
rärahojen puitteissa selvittää, mitä korjausliikkeitä olisi teh-
tävissä HUS:n lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun ja 
kaupungin omien sote-palveluiden ja oppilashuollon yhteis-
työssä olevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Kotihoidon lisämäärärahojen kohdentamisessa selvitetään 
mahdollisuutta käyttää resursseja lisähenkilökunnan palk-
kaukseen. Kotihoidossa selvitetään mahdollisuutta jakaa 
työtehtäviä siten, että ikäihmisten luona kävisi mahdollisim-
man paljon samoja työntekijöitä.

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Dan Koivulaakson kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että palveluiden laadun ja helsinkiläisten laaja-alaisen 
hyvinvoinnin turvaamiseksi selvitetään mahdollisuus bud-
jetin puitteissa turvata jokaisen toimialan henkilöstön yhtä-
läiset mahdollisuudet saavuttaa tulospalkkiot.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen 
kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään 2019 talousarvion valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet hankkia lisää puistonpenk-
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kejä ulkoilualueille, sillä meitä yli 65-vuotiaita on Stadissa 
yli 100 000 puhumattakaan vammaisista asukkaista.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen ja asian käsittelyn jatku-
van seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2019 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2019-2021.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019-2021 si-
sältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 -  Budget 
2019 och ekonomiplan 2019 – 2021

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin, 29.10.2018

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 
vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021

4 Henkilöstötoimikunnan lausunnon liite: JHL:n lausunto talousarvioehdo-
tuksesta

5 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-
tokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 
taloussuunnitelmaehdotukseen
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6 Budjettineuvottelujen lopputulos 26.10.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2018 § 648

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 05.10.2018 § 203

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2019 talousarvioksi ja 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaksi (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2019-2021 taloussuunnitelman (liite 1). 

Samalla kansliapäällikkö päätti esittää 1 062 000 euron strategian mu-
kaista lisämäärärahaa. Erittely alla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvio-
ehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 
2019–2021 laatimisohjeet.

Kaupunginkanslian, (ta-luku 140) talousarvioehdotus on laadittu kau-
punginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena, 127 809 000 euroa. 
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Kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 
05 01) talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksy-
män raamin mukaisena,15 790 000 euroa. 

Keskitetysti maksettavien menojen, kaupunginkanslian käytettäväksi 
(ta-luku 150), raami on 141 221 000 euroa vuodelle 2019.Talousarvio 
vuodelle 2019 esitetään 141 310 000 euron suuruisena. Muutokset on 
eritelty alla talousarviokohdittain.

Lisätiedot
Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36314

merja.viiki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 30.08.2018 § 102

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2019 – 2021 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 150

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 liitteineen (liite 1).

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
lautakuntien esitysten perusteella jaettavasta kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varatusta 13 miljoonan euron määrärahasta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle 3 700 000 euroa (liite 2).

Lautakunta totesi samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Lisäksi lautakunta totesi, että raamin tiukkuuden vuoksi toimialalla jou-
duttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastusvaikutuksia 
myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon 
vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mahdollisuutta 
käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

"Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ainoa kaupungin  toimiala jossa tu-
lospalkkioita ei ole tällä raamilla mahdollisuus maksaa. Tilanne on kes-
tämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja henkilöstöä on vaihtanut toisille 
toimialoille ja yksityiselle sektorille.

Yhtälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulos-
palkkioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhden-
vertaisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

”Se, että kaupungin strategiaa toteutetaan ja noudatetaan myös käy-
tännössä. Oodiin, biennaaliin ja tanssin taloon varautuminen edellyttää 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 10 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
14.11.2018

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

toimialalle määrärahojen lisäyksiä, jottei muuta kulttuuri, kirjasto, nuori-
so- ja liikuntapalveluiden tasoa tarvitse dramaattisesti leikata ”

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Uusi kappale (3) osaksi päätösehdotusta:

Lautakunta toteaa samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoit-
teiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut 
myös uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huo-
mioon. Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettä-
vissä olevat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi: Lautakunta toteaa, että raamin tiukkuuden vuoksi toi-
mialalla jouduttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastus-
vaikutuksia myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaik-
kojen hoidon vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mah-
dollisuutta käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Kannattaja: Hanna-Kaisa Simojoki

Lautakunta hyväksyi Terhi Peltokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkent-
tiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoi-
toon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville 
mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarustei-
den käyttö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Kannattaja: Laura Varjokari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun "Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ai-
noa kaupungin  toimiala jossa tulospalkkioita ei ole tällä raamilla mah-
dollisuus maksaa. Tilanne on kestämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja 
henkilöstöä on vaihtanut toisille toimialoille ja yksityiselle sektorille. Yh-
tälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tulospalk-
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kioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Terhi Pel-
tokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Sami Muttilainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Sami Muttilaisen 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää  tärkeänä, että lii-
kuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkenttiä 
käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoitoon 
vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville mahdol-
listetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarusteiden käyt-
tö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Jaa-äänet: 9
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, 
Niilo Toivonen

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Arja Karhuvaaran 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

Sami Muttilainen ja Arja Karhuvaara jättivät päätöksestä eriävän mieli-
piteen.
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Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Stadiin bygataan ja haalitaan mitä kunnianhimoisempia hankkeita. Mal-
japuheissa suitsutetaan taloudellisia vaikutuksia myöten, mutta samalla 
perustuksien annetaan sortua ja palvelut kapenevat kaupungin laajen-
tuessa.

Hienoa kun on projekteja, mutta kaupunki myös eriarvoistuu siinä mää-
rin, ettei biennaaliin lähde perhe, jos fyrkat eivät riitä edes metrolip-
puun, lauttalipusta puhumattakaan. Keskustakirjastoon tarvitaan muu-
takin sisältöä kuin lainausautomaatti ja desing-kalusteet. Samalla mieti-
tään onko meillä varaa pitää edes uimavalvojaa rannalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan sisältöä ei haluaisi asettaa vastakkain, mutta 
niin se käytännössä menee, koska kaupunki ei toteuta strategiaansa 
käytännössä vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista. Epäinhimillisyy-
den lisäksi myös matemaattisesti erikoinen laskentakaavio, samalla 
kun puhutaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunnan 
lisäämisestä. 

Henkilöstön jaksaminen. Työ- ja hyvinvointipäivä Vallisaareen – ei pal-
jon hymyilytä.

Arja Karhuvaara jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Pidän tärkeänä, että jättäessään luonnon jääkentät jäädyttämättä, taa-
taan kuitenkin lasten ja koulujen mahdollisuus jäälajien taitojen oppimi-
seen ja liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon 
jääkenttiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen 
ja hoitoon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtivil-
le mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarus-
teiden käyttö. Jääkenttien käytön vastuu siirtyy silloin käyttäjälle itsel-
leen, mahdolliselle käyttäjäseuralle tai opetustoimelle. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.08.2018 § 169

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Esitys
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine perusteluineen.

Lautakunta toteaa, että kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdotuk-
sessa asetetut tuottavuustavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti suu-
rempia, kuin kaupunkistrategian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. 
Toimialan budjettikehys on 4 miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tuot-
tavuustavoite sallisi. Lisäksi budjettiraamista on rahoitettu kaupunkist-
rategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 6 miljoonalla eu-
rolla verrattuna vuoteen 2018. Lisätuottavuustavoite ja strategiapanos-
tukset on rahoitettu esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron 
säästö- ja tuottavuustoimenpiteillä.

Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta to-
teaa, että tämä esitetty budjettikehys ei riitä kaupungin strategian to-
teuttamiseen eikä mahdollista riittävän laadukasta kasvatusta ja koulu-
tusta Helsingissä.

Edellä olevin perustein kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että 
kaupunginhallitukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi va-
rattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle käytettäväksi seuraavasti:

1) 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousar-
vioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden purka-
miseen:

   - Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

   - Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. Tä-
mä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä jako- 
ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukioissa 
kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Säästö-
vaikutus 6 miljoonaa euroa

   - Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella pro-
sentilla. Tämä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen 
ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä. Säästövaikutus 
2,2 miljoonaa euroa.
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2) Lisäksi kaupunginhallituksen jakovaraa olisi perusteltua kohdentaa 
kasvatuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi

- 2,0 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen  koulunkäyntiavustajien ja 
laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen inklusiivisen koulun 
vahvistamiseksi sekä  esiopetuksen oppilashuoltoon 

- 0,7 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen heikolla keskiarvolla 
tulevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän 
kasvusta aiheutuviin tukitarpeisiin. Tukea tarvitaan suomen kielen oppi-
miseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. 

- 0,4 miljoonaa euroa esiopetuksen oppilashuollon vahvistamiseen 
(psykologit ja kuraattorit)

- 0,25 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen oppimisen tukea tarvitsevien 
sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun edellyttämiin erityi-
sopettajiin

- 0,3 miljoonaa euroa lukiolain edellyttämään opinto-ohjauksen vahvis-
tamiseen 

- 0,5 miljoonaa euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien di-
giosaamisen edistämiseen jatkamalla tutoropettajatoimintaa 

 - 0,55 miljoonaa euroa kaupungin kolmen lukion erityistehtäviin liitty-
vien valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoittamiseen. Tehtävistä 
kaupunki saa vastaavasti valtionrahoituksen, joka ei ohjaudu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

- 0,5 miljoonaa euroa palvelukeskukselta ostettavien päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitosten tukipalvelujen hintojen talousarvioehdotuksessa 
ennakoitua suurempaan korotukseen

 - 0,25 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen yksityisen perhepäivähoi-
don alle 3-vuotiaiden Helsinki-lisän korottamiseen 180 eurolla. Nyt per-
heet saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän 
kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että tämä esitetty budjettike-
hys ei riitä kaupungin strategian toteuttamiseen eikä mahdollista riittä-
vän laadukasta kasvatusta ja koulutusta Helsingissä."
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Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 400

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä toimialan talousarvioeh-
dotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 
- 2021 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kau-
punginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus 
on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien 
erien mukaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdotuksessa yksilöi-
dyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet koskien asunto-
tuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpitoa ja investoin-
teja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestelmän kehittämis-
tä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä puistoinvestoin-
tien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi lopullisen bud-
jettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja kat-
soo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta netto-
budjetoiduksi.

Käsittely
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28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildèn ja tiimipäällikkö Jarkko Karttunen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdo-
tuksessa yksilöidyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet 
koskien asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpi-
toa ja investointeja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestel-
män kehittämistä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä 
puistoinvestointien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi 
lopullisen budjettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja kat-
soo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: "Kau-
punkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet ra-
kennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta nettobud-
jetoiduksi."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Risto Rautavan vastaehdotukset.

21.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2018 § 70

HEL 2018-005239 T 02 02 00
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2019 ta-
lousarvion ja 2020-2021 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen kau-
punginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019 – 2021

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. En-
sihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 2 % 
p.a, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun henkilöstön 
entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin.

Ensihoitopalvelussa palvelun tuottajana toimiva pelastuslaitos ja palve-
lun järjestämisvastuussa oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri ovat tunnistaneet riskin kiireellisen ensihoidon palvelutason laskus-
ta. Helsingissä kuljettavien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusai-
ka on erittäin korkea. Vuoden 2010 tasoon verrattuna lähes 40 % ku-
mulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu ja kriittiselle tasolle nous-
sut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria paineita ensihoitohenkilös-
tön työssä jaksamiselle ja palvelun laatutason säilyttämiselle. Tilanteen 
korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursseja kasvatetaan taloussuunni-
telmakaudella 11 henkilötyövuodella.

Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien uudistusten ja ilmiöiden vaikutukset toimintaym-
päristöön

Maakuntauudistuksessa Helsingin pelastuslaitos siirtyy 1.1.2021 Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. 
Uudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa 
pelastustoimen palvelutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksen-
mukaisella tavalla pelastustoimen resurssien ja palveluiden jakaantues-
sa laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelas-
tustoimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koske-
van päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen 
vaikutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät ole 
tiedossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin 
väestönsuojatilojen ylläpidon kannalta.

Helsingin pelastuskoulua ollaan lakkauttamassa pelastustoimen valta-
kunnalliseen uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyen. Lakkaut-
tamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta 
suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon am-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 18 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
14.11.2018

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

mattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä 
aikavälillä pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä 
johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastus-
toiminnan suorituskykyyn suuronnettomuustilanteissa. 

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä, koska pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika on keskimäärin yli kuusi minuuttia yli 50 % 
tehtävistä. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan palvelutaso Helsin-
gissä on tarkoituksenmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla järjestetty 
eikä aluehallintoviranomaisen käyttämä yksipuolinen toimintavalmius-
mittari anna oikeaa kuvaa palvelutason riittävyydestä. Riskianalyysin 
perusteella toimintavalmiusresursseja lisäämällä voitaisiin saavuttaa 
siitä aiheutuvat kustannukset huomioiden vain marginaalista hyötyä 
palvelutasossa, mitä ei Helsingin pelastustoimen alueen kokonaistur-
vallisuuden kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena.  

Irtaimen investoinnit

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2019 ja 
taloussuunnitelmat 2020 – 2028 ovat liitteenä. Vuoden 2019 tärkeimpiä 
investointeja ovat ensihoidon defibrillaattorit ja ensihoitoautot sekä öl-
jyntorjuntakaluston täydennyshankinnat.

Pelastustoimen ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen inves-
toinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Rakenta-
misen tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvion vaikutusarviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kestävän kasvun turvaaminen ja uudistuvat palvelut

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan saatavuuden kriittisellä tarkaste-
lulla varmistetaan yleistä turvallisuutta Helsingin kaupunkirakenteen ke-
hittyessä. Sopimuspalokuntien ja Helsingin pelastusliiton roolia pelas-
tuslaitoksen viranomaistoiminnan tukena onnettomuuksien ehkäisyssä 
vahvistetaan.
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Uudistuvat palvelut

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista tietojärjestelmää pal-
veluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi 
valvontatoiminnassa. 

Pelastuslaitos panostaa henkilöstön tietosuojaosaamiseen.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Pelastustoimen investointitasoa tai käyttömenoja ei kasvateta pelkän 
reaktiivisen toimintakyvyn nostamiseksi, koska siitä saavutettavan tuot-
tavuushyödyn arvioidaan olevan marginaalinen.

Henkilöstösuunnitelma 2019 – 2021

Pelastuslaitos perustaa kuusi uutta pelastustoiminnan vakanssia vuon-
na 2019. Vakansseilla varmistetaan pelastustoiminnan valmiuden yllä-
pito ja riittävät pelastustoiminnan johtamisen resurssit.

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2020-2021 yhteensä 
11 pelastajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason 
ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä 
lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

Vallitsevassa suhdanteessa pelastuslaitos ei kykene kilpailemaan työ-
voiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajetta erityi-
sesti valvontatoiminnassa. Lisäksi päällystötason henkilöstövaje luo 
pullonkauloja pelastustoiminnan asiantuntijatoimintaan. Ongelman rat-
kaisemiseksi taloussuunnitelmakaudella pelastuslaitos panostaa enna-
kolliseen rekrytointiin sekä työnkuvien kehittämiseen kriittisten osaa-
mistarpeiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen paranta-
miseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2019 – 2021

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
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lastuslaitos tutkii myös aktiivisesti pelastusasemaa kevyempien ratkai-
sujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittämiseksi.

Malmin vanhan aseman korvaavan tilan rakentamisen suunnittelu on 
aloitettu ja projekti pyritään käynnistämään 2019. Aseman henkilöstö 
on nyt sijoitettu väliaikaisiin tiloihin sisäilmaongelmien johdosta. Raken-
tamisen toteuttaminen edellyttää rahoituksen osoittamista kaupunkiym-
päristön investointibudjetista.

Malmin alueen lisäksi pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa 
suunnitellaan kehitettävän Konala-Lassilassa sekä Laajasalossa, jossa 
pelastusaseman rakentamistarve liittyy olennaisesti Kruunuvuorenran-
nan rakentamiseen ja alueen väestömäärän merkittävään kasvuun alu-
een muun rakentamisen valmistuessa. Näiden alueiden mahdolliset ti-
latarpeet tarkentuvat taloussuunnitelmakauden lopulla.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen, pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeinen tehtävä

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä 
toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaiku-
tuksia.

Mittari: Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.

Mittari: Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen 
riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä. 

Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. 

Mittari: Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kiireellisyysluokkien 
A ja B tehtävissä.

Mittari: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vä-
hintään 32 %.
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Uudistuvat palvelut

Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. 

Mittari: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 
2018.

Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.

Mittari: Sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat.

Taloudellisesti kestävä kehitys

Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa  kaupungin kasvu ja palvelutar-
peen muutokset huomioiden.

Mittari: Tulosbudjetti ei ylity.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2018 § 16

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja esittää 
kaupunginhallitukselle taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 
talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019 – 
2021 liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 196
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HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimia-
lan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitel-
maksi.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupun-
ginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin se-
kä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019−2021 laatimisoh-
jeet (liite 5).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palveluiden las-
kennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. Toimia-
lan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu 
kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden määrän 
suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelutarpeen 
kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelujen tar-
peen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, minkä lisäk-
si menopaineita tulee mm. kustannustason noususta ostopalveluissa ja 
palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, josta kaupun-
gin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 miljoonaa, 
minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuottavuutta pa-
rantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua tiettyyn ra-
jaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa palvelujen 
laatua ja määrää heikentämättä.

Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhal-
litukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 mil-
joonaa euroa kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialle käytettäväksi 
seuraavasti:

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen ja syrjäyty-
misen ehkäisemiseen 5 milj. euroa
- ennaltaehkäisevien palvelujen ja avopalvelujen vahvistamiseen
- lastensuojelun sijaishuollon tarpeen kasvuun vastaamiseen

2. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen 6 milj. euroa
- palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen ar-
vioinnin vahvistamiseen
- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, 
riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla

3. Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
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talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saa-
tavuuden parantamiseen.

Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakun-
nan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös 
kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- 
ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten ky-
vykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevai-
suudessa mittaamaan.

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavasti: Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulla 21 muutetaan kohta "Omaishoidon 
tuen käyttöä palveluiden tuottamistapana tuetaan edelleen vahvasti" 
muotoon "Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan edelleen vahvasti".

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen uusi kap-
pale: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palvelui-
den laskennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. 
Toimialan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin koh-
distuu kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden 
määrän suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelu-
tarpeen kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelu-
jen tarpeen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, min-
kä lisäksi menopaineita tulee mm. kustannustason noususta ostopalve-
luissa ja palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, josta 
kaupungin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 mil-
joonaa, minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuotta-
vuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua 
tiettyyn rajaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa pal-
velujen laatua ja määrää heikentämättä. 

Lisäksi muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen ensimmäi-
nen lause alkamaan seuraavassa muodossa: "Tämän vuoksi sosiaali- 
ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle lautakuntien 
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esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdenne-
taan...."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
sa vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösehdotuksessa esitetyn jakosuunnitel-
man kohdan 3 viimeiseen kohtaan "sekä mielenterveys- ja päihdepal-
velujen" siten, että koko kohta 3 kuuluu seuraavasti:

"Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen saa-
tavuuden parantamiseen."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan päätösehdotuksesta kohta "- turvallisen 
ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen monipuolisilla ja riittävillä pal-
veluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistami-
seen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla".

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava lau-
se: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että talousarviossa 
vastataan alan työvoimapulaan myös alan pienimpiä palkkoja nosta-
malla erityisesti työvoimapulasta kärsivissä tehtävissä.”

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 5:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Samalla 
sosiaali ja terveyslautakunta toteaa, että pääasiallisesti maahanmuu-
tosta johtuva väestönkasvu vanhusväestön palveluntarpeiden ja lasten-
suojelun tarpeiden lisäksi rasittaa jo ennestään tiukkaa talousraamia. 
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palveluiden 23,4 prosentin budjettikasvu on omiaan heijastamaan me-
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nolisäyksiä myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Hel-
singissä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Talousar-
vioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakunnan tahto-
tila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös kotihoidon 
asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- ja terveys-
lautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten kyvykkyyk-
sien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevaisuudessa 
mittaamaan."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 7:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa painotetaan erityi-
sesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä palveluja" 
muutetaan muotoon "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa pai-
notetaan erityisesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä 
palveluja kuitenkin siten, että ympärivuorokautisen hoivan piiriin pää-
see kun kotona asuminen ei ole turvallista ja kuntalaisen tarpeita vas-
taavaa".

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "On todennäköistä, että myös osa kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneista jää tai muuttaa muualta Suomesta Helsinkiin, ja osa 
heistä tarvitsee kiireellistä tai välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja" muutetaan muotoon "On todennäköistä, että myös osa kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneista jää laittomasti maahan ja osa heistä 
hakeutuu Helsinkiin ja kaupungin kiireellisten ja välttämättömien sosi-
aali- ja terveyspalveluiden piiriin."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 13 kolmannen kappaleen toiseksi viimeisen virkkeen jälkeen: 
"Ikääntyneiden palveluketjun saumattomuuden edistämiseksi uusien 
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monipuolisten palvelukeskusten rakentamista pyritään kiirehtimään ja 
kotihoidon toimimista palvelukeskuksista käsin edistämään."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 10:
Jäsen Tapio Bergholm: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulle 
17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kohdan Palvelurakenteen keven-
täminen mittari "Ympärivuorokautisessa… " muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoivassa laitoshoidossa olevien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa 
olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna. Ympärivuorokautisen 
hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella 
tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiai-
den) lukumäärän kasvua."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 11:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muotoon: “Ikääntyneiden palveluis-
sa palvelurakenteen muutosta jatketaan. Toiminnan painopistettä siirre-
tään kotona asumisen tukemiseen siten, että jokaiselle vanhukselle voi-
daan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ympärivuorokautiseen hoitoon 
pääsemistä parannetaan niin, että hoitoon pääsee aina silloin kun hoi-
don turvaaminen kotona ei ole enää mahdollista. Helsingin sairaalassa 
painopiste on geriatrisessa akuuttihoidossa, kuntoutuksessa ja palliatii-
visessa hoidossa. Tavoitteena on, että sekä sairaala- että arviointi- ja 
kuntoutustoiminnassa aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee. 
Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi tavoitteena on, että kuntoutumisen 
kautta aiempaan asumiseen palataan samassa tai paremmassa kun-
nossa kuin ennen sairaalahoitoon joutumista.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 12:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen lause kuulumaan seuraavasti: 
“Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi kiinnitetään eri-
tyistä huomiota henkilöstökokemuksen parantamiseen sekä työnantaja-
mielikuvan kehittämiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Työvoi-
man saatavuudessa keskeistä on kuitenkin myös palkkauksen kehittä-
minen.”
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Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 13:
Jäsen Heidi Ahola: Poistetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seuraava mittari: ”Ympärivuorokauti-
sessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee edelliseen 
vuoteen verrattuna, siten että laitoshoidon osuus hoivasta pienenee 
vuoteen 2018 verrattuna.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 14:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sitovan 
toiminnallisen tavoitteen palvelurakenteen keventäminen (s. 17) ensim-
mäinen mittari muutetaan seuraavaan muotoon: "Kotona asuvien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennallaan vuoteen 2018 verrattuna".

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan päätöseh-
dotuksesta kohta "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen 
monipuolisilla ja riittävillä palveluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvok-
kaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeen-
mukaisilla palveluilla".

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Heidi Ahola): Lisätään päätösehdo-
tuksen loppuun seuraava lause: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
tärkeänä, että talousarviossa vastataan alan työvoimapulaan myös 
alan pienimpiä palkkoja nostamalla erityisesti työvoimapulasta kärsivis-
sä tehtävissä.”

Jaa-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Leo Bergman): Lisätään päätösesi-
tykseen uusi kohta: "Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittarei-
den lisäksi lautakunnan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään 
mittaamaan myös kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. 
Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy 
toimiin teknisten kyvykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua 
pystytään tulevaisuudessa mittaamaan."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 4
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Leo Bergmanin vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 0 (tyhjää 4).

4 äänestys
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JAA-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoittei-
den kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokauti-
sessa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa 
hoivassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja 
tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 13 (jäsen Heidi Ahola): Poistetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seu-
raava mittari: ”Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuot-
ta täyttäneistä laskee edelliseen vuoteen verrattuna, siten että laitos-
hoidon osuus hoivasta pienenee vuoteen 2018 verrattuna.”

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokautises-
sa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoi-
vassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja te-
hostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula
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Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muo-
toon: “Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan. 
Toiminnan painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen siten, 
että jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. 
Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä parannetaan niin, että hoi-
toon pääsee aina silloin kun hoidon turvaaminen kotona ei ole enää 
mahdollista. Helsingin sairaalassa painopiste on geriatrisessa akuutti-
hoidossa, kuntoutuksessa ja palliatiivisessa hoidossa. Tavoitteena on, 
että sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa aiempaan 
asumiseen palaavien osuus nousee. Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi 
tavoitteena on, että kuntoutumisen kautta aiempaan asumiseen pala-
taan samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen sairaalahoitoon 
joutumista.”

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

7 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen 
lause kuulumaan seuraavasti: “Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden 
turvaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstökokemuksen 
parantamiseen sekä työnantajamielikuvan kehittämiseen viestinnän ja 
markkinoinnin keinoin. Työvoiman saatavuudessa keskeistä on kuiten-
kin myös palkkauksen kehittäminen.”

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Markus Kalliola, 
Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 7 - 6.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 14 (jäsen Mari Rantanen): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sitovan toiminnallisen tavoitteen palveluraken-
teen keventäminen (s. 17) ensimmäinen mittari muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennal-
laan vuoteen 2018 verrattuna".

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

14.08.2018 Pöydälle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 32 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
14.11.2018

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

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 59

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2019–2020.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 114

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä  liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2019-2021 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Samalla johtokunta päätti kehottaa varmistamaan henkilöstön riittävyy-
den liikennemäärien kasvaessa.

Käsittely

16.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaan 
uuden kappaleen:
Samalla johtokunta päättää kehottaa varmistamaan henkilöstön riittä-
vyyden liikennemäärien kasvaessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 33 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
14.11.2018

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

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 20

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi
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§ 370
Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Vuonna 2018 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odo-
tettua parempaa. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pää-
osin palkkasumman kasvusta. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä 
vuonna 2018 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarvio-
ta enemmän. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnallisverotilitys 
vuonna 2018 asettuu samalle tasolle kuin mitä oli vuosien 2017 ja 2016 
kunnallisverotilitykset. Loppuvuoden 2018 kunnallisveron tilitysoikaisun 
verovuoden 2017 valmistuneen verotuksen perusteella (ns. maksuun-
panotilitys) ennakoidaan olevan hieman edellistä vuotta negatiivisempi, 
mikä osaltaan heikentää kunnallisverotulokasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja 
tuotoksi vuonna 2019 arvioidaan 2 670 milj. euroa. Tämä on 2,7 % vuo-
den 2018 ennustetta enemmän. Kunnallisveron tuoton arviot perustu-
vat valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisve-
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ron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2018 saamiin verotilityk-
siin. Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 
2018 esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2019 sekä valtiovarainmi-
nisteriön ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioksi.

Kunnallisveron korkeahko kasvu aiheutuu monien tekijöiden yhteisvai-
kutuksena. Palkkasumman kasvun lisäksi syynä kasvuun on luonnollis-
ten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset vuonna 
2018, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää vertailuvuotena alhaiseksi. 
Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 
jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen 
myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu verrattain hyvää kasvua.

Vuoden 2019 osalta hallitus keventää ansiotuloverotusta. Veronkeven-
nysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti 
yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on 
ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -
154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistuvat kun-
nallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä elä-
ketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa paranta-
va veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), 
muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoo-
nalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotu-
loja, mutta ne kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Helsingin valtionosuuksiin sisältyvä verotulotasaus on vuoden 2019 
osalta ennakkotietojen mukaan -343 milj. euroa. Vuonna 2018 vastaa-
va luku oli -325 milj. euroa. Verotulotasauksen merkittävä nousu muu-
taman viime vuoden aikana on seurausta Helsingin hyvästä verotulo-
kasvusta, erityisesti hyvästä yhteisöverotulokasvusta, edeltävinä vuosi-
na. Helsingin maan keskimääräistä paremmasta verotulokehityksestä 
laskennallisesti hieman yli 37 % (Helsingin tasausvähennysprosentti 
valtionosuusjärjestelmässä) siirtyy verotulotasausta saavien kuntien 
valtionosuuksia lisääväksi tekijäksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 36 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
14.11.2018

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 668

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.  

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 371
Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2018-010889 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto määräsi vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seu-
raavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan-
valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan on vah-
vistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuinraken-
nusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosentti. 
Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin voimalaitoksille, 
yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomal-
le rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsin-
gin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle 
rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Vuoden 2019 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat 
eduskunnan päätösten perusteella seuraavat:
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- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, KiintVL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 6,00 prosenttia

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00

- voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat kiinteistöveroprosentti 0,93– 
3,10

Vuonna 2018 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2019 on arvioitu 278 milj. euroa. Vuo-
den 2018 tilitysarvio on 263 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton arvion 15 milj. euron noususta noin puolet johtuu 
kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta nou-
susta. Toinen puoli kasvusta on seurausta korkeimman hallinto-oikeu-
den 29.3.2018 vuosikirjapäätöksestä, joka muuttaa kiinteistöveroon liit-
tyvää oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joi-
ta Helsingissä on kantakaupungin alueella. Jos maapohjaa käytetään 
suuremman rakennuksen rakennuspaikkana kuin asemakaavaan on 
merkitty, on se otettava huomioon kiinteistöverotuksen maapohjan ve-
rotusarvoa määriteltäessä.

Helsingin kaupunki on toimittanut verohallinnolle vuoden 2019 verotus-
ta varten kiinteistöissä toteutuneet kerrosalatiedot noin 1 500 kaksita-
sokaavakiinteistöstä, joissa toteutunut rakentaminen ylittää kaavaan 
merkityn rakennusoikeuden.

Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä. 
Kaupunki edistää kiinteistöveron pohjana olevien tietojen tarkentamista 
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ja päivittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman oikeudenmu-
kaisesti.

Kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistamishanke uudistaa verotu-
sarvojen laskentaa vuodesta 2020 eteenpäin. Kiinteistöverotusta on 
tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen 
hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole 
nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi vuodesta 
2020 eteenpäin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertai-
nen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Uusi järjestel-
mä olisi oikeudenmukaisempi, koska verotusarvot päivittyisivät vuosit-
tain uusimpien tietojen perusteella. Tähän saakka rakennusten verotu-
sarvojen perusteita on tarkistettu kaavamaisesti rakennuskustannusin-
deksin muutosta vastaavasti. Tonttihintoja taas on tarkistettu vain 
alueittain ja harvakseltaan.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 669

HEL 2018-010889 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto määrää vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seu-
raavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
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 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 372
Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lasten päiväkoti Malminkartanon ja nuori-
sotalo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa maalis-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Päiväkoti Malminkartanon ja nuorisotalo Malminkartanon hankesuunni-
telma koskee nykyisten huonokuntoisten tilojen korvaamista uudisra-
kennuksella.

Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa 250-paikkainen päiväkoti, 
nuorisotilat sekä ilta- ja yhteiskäyttöön suunniteltuja tiloja. Uudisraken-
nus korvaisi huonokuntoiset lasten päiväkoti Apilan tilat Arentikuja 
3:ssa ja Pihkatie 6:ssa sekä lasten päiväkoti Timotein tilat Piianpolku 
3:ssa sekä nuorisopalvelun entiset tilat Piianpolku 3:ssa.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yh-
teistyönä. Hankesuunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina ai-
empien kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, ympä-
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ristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia. Pihan suunnitteluun on 
osallistettu pihan käyttäjiä. Lisäksi päiväkodin lapsilta, henkilökunnalta 
ja lasten vanhemmilta on saatu ehdotuksia pihan suunnittelusta.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon 30.10.2018. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on an-
tanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 16.10.2018.

Esittelijän perustelut

Tarve

Malminkartanossa toimii tällä hetkellä lasten päiväkoti Apila Arentikuja 
3:ssa ja Pihkatie 6:ssa sekä lasten päiväkoti Timotei Piianpolku 3:ssa. 
Päiväkotien nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa. 

Varhaiskasvatus on esittänyt lasten päiväkoti Malminkartanon tilapaik-
katarpeeksi 250 paikkaa. Uudisrakennuksessa tulisivat toimimaan yh-
distettyinä nykyiset päiväkodit Timotei ja Apila. Tuleva päiväkoti Mal-
minkartano sijaitsee läntisellä varhaiskasvatusalueella, Malminkartanon 
peruspiirissä ja se on osa alueen pysyvää palveluverkkoa.

Malminkartanon Piianpolun nuorisotalo suljettiin laajojen kosteusvau-
rioiden vuoksi vuoden 2016 lopussa. Nuorisoasiainkeskuksen käytössä 
oli tuolloin tiloja yhteensä 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimintaa 
harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie. Nuorisopalvelu on 
esittänyt tilatarpeekseen 500 htm². Malminkartano on nuorisopalveluille 
tärkeätä toiminta-aluetta. Alueella asuu runsaasti 9−17 -vuotiaita lapsia 
ja nuoria, jotka ovat nuorisopalvelun keskeistä kohderyhmää. Malmin-
kartanon alueen täydennysrakentamisen myötä nuorten määrä alueella 
tulee lisääntymään entisestään. 

Rakennukset

Rakennuspaikalla Piianpolku 3:ssa sijaitsee tällä hetkellä entinen kou-
lurakennus sekä erillinen asuinrakennus. Entinen koulurakennus on yk-
sikerroksinen ja se on valmistunut vuonna 1979. Rakennuksessa toimii 
tällä hetkellä 108-paikkainen lasten päiväkoti Timotei. Rakennuksessa 
aiemmin toiminut nuorisotalo on suljettu loppuvuodesta 2016 kosteus-
vaurioiden vuoksi. Rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten kunto on 
niin heikko, ettei niitä kannata peruskorjata, vaan ne puretaan. Raken-
nusten purku toteutetaan erillisenä hankkeena. Uudisrakennushank-
keen tavoitteena on rakentaa nykyisten purettavien rakennusten tilalle 
uudisrakennus, jossa on tilat sekä päiväkodille että nuorisotoimelle. Uu-
disrakennushankkeessa on huomioitu sekä sisä- että ulkotilojen yhteis-
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käyttö lasten ja nuorison kesken sekä kuntalaiskäyttö iltaisin ja viikon-
loppuisin.

Suunnitelma

Hanke toteutetaan voimassa olevien rakennusmääräysten sekä Helsin-
gin rakennusvalvontapalveluiden ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitel-
laan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistuk-
seen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen.

Rakennus tulee olemaan päiväkodin ja nuorisotalon käytössä. Osa ti-
loista ja kaikki piha-alueet ovat yhteiskäyttöisiä. Tämän lisäksi tiloja on 
mahdollista vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Rakennus on betonirun-
koinen. Julkisivut verhoillaan pääosin punatiilellä. Päiväkodin osalta ra-
kennus on kaksikerroksinen ja nuorisotalon osalta yksikerroksinen. 
Hankkeessa varaudutaan sekä rakenteellisilla että teknisillä ratkaisuilla 
rakennuksen tilojen muunneltavuuteen. 

Päiväkotitilojen osalta tavoitteena on luoda joustavat ja avoimet oppimi-
sympäristöt sekä tilatoiminnoiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitel-
laan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa 
korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuo-
ne, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. 
Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pien-
ryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suurui-
nen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat on suunniteltu myös nuorten 
käyttöön soveltuviksi siten, että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton 
käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan pa-
remmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Suunnittelussa pyritään siihen, että uudisrakennusta voidaan pitää 
käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä 
uusimalla kohtuullisin kustannuksin mahdollisimman kauan. Näin pi-
dennetään aikaa, ennen kun varsinaisia laajoja peruskorjauksia tarvi-
taan. Uudisrakennukselle laaditaan huolto- ja tarkastusohjelma. Nor-
maaleihin rakennusosien käyttöikiin pääseminen edellyttää huolto- ja 
tarkastusohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

Hankkeen kokonaislaajuus on 3 049 brm² ja huoneistoala 2 500 htm².
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Tilat jakautuvat käyttäjien kesken seuraavasti: 
- varhaiskasvatus ja esiopetus 2 000 htm²
- nuorisopalvelut 500 htm².

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 3/2018 RI 102,1; 
THI 180,8 ovat arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa 
(3 862 euroa/brm²).

Vuokraennuste

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty sisäinen 
vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 26,14 eu-
roa/htm², 52 280 euroa/kk ja noin 627 360 euroa/v. Tästä pääomavuok-
ran osuus on 44 520 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 7 760 
euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 2 000 htm². Sisäinen vuok-
ra kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on noin 25,36 euroa/htm², 12 680 
euroa/kk ja noin 152 160 euroa/v. Tästä pääomavuokran osuus on 
10 740 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 1 940 euroa/htm²/kk. 
Neliövuokran perusteena on 500 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi. Väistötilojen kustannus on sisällytetty pääomavuok-
raan tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan.

Väistötilat

Hankkeessa tarvitaan väistötilat nykyisen lasten päiväkoti Timotein 108 
tilapaikalle. Väistötarpeeksi on arvioitu noin 22 kuukautta. Väistötila on 
suunniteltu sijoitettavaksi Piianpuiston pohjoispuolelle, osoitteeseen 
Puustellinpolku 13. Väistötilan kustannukset ovat arviolta yhteensä noin 
900 000 euroa (alv. 0 %). Väistötilojen kustannukset on otettu huo-
mioon vuokraa määritettäessä, joten ne eivät sisälly hankesuunnitel-
massa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018−2027 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 11,4 miljoonaa 
euroa. Hankkeelle on esitetty päärahoitus vuosille 2018−2019. Hank-
keen muuttunut aikataulu otetaan huomioon uudessa rakentamisohjel-
maehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu
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Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutusvastuu 
on kaupunkiympäristön toimialalla ja se toteutetaan kokonaisvastuu-
urakkana. Hankkeen tavoitteellinen aikataulu on, että rakennus otetaan 
käyttöön 8/2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 30.10.2018 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon. Lausunnossaan kasvatus- ja koulutus-
lautakunta toteaa, että nykyisiin tiloihin verrattuna uudishankkeessa 
saadaan terveelliset ja turvalliset tilat, jotka mahdollistavat tilojen moni-
puolisen käytön. Uudishankkeen tiloissa voidaan ottaa paremmin huo-
mioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät. 
Hanke mahdollistaa strategian mukaiset lähipalvelut Malminkartanon 
alueella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 16.10.2018 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon. Lausunnossaan lautakunta toteaa Mal-
minkartanon olevan nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa 
on nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle 
nuorisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee li-
sääntymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Oheismateriaali

1 2821U20055 Hankesuunnitelman liitteet oheismateriaalina

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 686

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten päiväkoti Malminkartanon ja nuori-
sotalo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa maalis-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 237

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa Malminkartanoon tulevan 
päiväkodin uudisrakennushankkeesta koskevasta, kaupunkiympäristön 
toimialan 2.5.2018 päivätystä, hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Piianpolku 
3, 00410 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin 
osoitteeseen Piianpolku 3, 00410 Helsinki. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 201

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi omalta osaltaan puoltavan lau-
sunnon kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon nuorisotalon 
uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 
2.5.2018. Lisäksi lautakunta lausui seuraavaa:

Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piianpol-
ku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvaurioi-
den vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi. Nuo-
risotilakäytössä tiloja oli 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimintaa 
harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie 4 sijaitsevassa tilas-
sa.

Toiminta

Malminkartano on nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa on 
nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle 
nuorisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee li-
sääntymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuo-
ne, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. 
Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pien-
ryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suurui-
nen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat ovat suunniteltu myös nuorten 
käyttöön soveltuviksi, siten että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton 
käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan pa-
remmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Aikataulu ja kustannukset

Malminkartanon nuorisotilan ja päiväkodin uudishanke on vuoden 2018 
talousarvioon merkityssä talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmas-
sa vuosiksi 2018–2027 siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu vuo-
sille 2019–2020. Uudisrakentaminen alkaa kesällä 2019 ja valmistuu 
alustavan aikataulun mukaan loppukesästä 2020. Laajuudeltaan nuori-
sotila on 500m² ja päiväkoti 2 000 m².

Uuden nuorisotilan vuokra on 25,36 euroa/htm², 12 680 euroa/kk eli 
noin 152 160 euroa vuodessa. Päiväkodin hieman suurempi vuokra 
johtuu väistötilojen kustannusten huomioimisesta. Nykyinen sisäisen 
vuokran ja tilahankkeiden toimintamalli ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kannalta yhteishankkeisiin kannustava. Esimerkiksi tässä 
hankkeessa pääomavuokraan vaikuttavat investointikustannukset on 
jaettu tilamäärien suhteessa ja ylläpitovuokra on kummallekin vuokra-
laiselle sama, vaikka perinteisesti päiväkotien investointi- ja ylläpitome-
not ovat suurempia kuin nuorisotilojen.
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka si-
sältää kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Lauri Hiltunen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 31021

lauri.hiltunen(a)hel.fi
Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71223

jaakko.rautavaara(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.05.2018 
§ 70

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lastenpäiväkoti Malminkartanon ja nuoriso-
talo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksy-
mistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakenta-
miskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 
euroa maaliskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja 
koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antavat han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 373
Itä-Pasilan Asemamiehenkatu 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12391)

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 
17028 asemakaavan muutoksen 5.4.2016 päivätyn ja 21.9.2018 muu-
tetun piirustuksen numero 12391 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 kartta, päivätty 5.4.2016, 
muutettu 21.9.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 selostus, päivätty 
5.4.2016, muutettu 21.9.2018

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 21.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen 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
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Itä-Pasilassa, osoitteessa Asemamie-
henkatu 3 sijaitsevaa korttelia 17028. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen toimistorakennuksen tilalle.

Uutta asuntokerrosalaa on 13 880 k-m² ja liikekerrosalaa 250 k-m². 
Asukasmäärän lisäys on noin 350. Toimistokerrosalaa poistuu yhteen-
sä 14 500 k-m². Käyttötarkoituksen muutoksen myötä tontin rakennu-
soikeus pienenee 370 k-m². Korttelitehokkuus on ek= 4,85.

Kaavaratkaisun toteuttaminen kasvattaa Itä-Pasilan asukasmäärää. 
Toimistotilojen määrä vähenee, joskin nykyinen toimistorakennus on ol-
lut jo pitkään käyttämättömänä. Keski-Pasilan kaavoitus luo edellytyk-
set toimistotilojen merkittävälle kasvulle alueella.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsin-
gin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueella sijaitsee vuonna 1978 valmistunut 6-kerroksinen toimistora-
kennus (11 154 k-m²), jonka pysäköintipaikat sijaitsevat maanalaisessa 
kaksikerroksisessa pysäköintihallissa tontin alla. Muutosalueen luoteis-
puolella sijaitsee Pasilan kirjasto ja lounaispuolella Rauhanasema. Ym-
päristön muu rakennuskanta edustaa 1960- ja 70-luvuille tyypillistä be-
tonielementtiarkkitehtuuria. Rakennukset ovat 3−12 -kerroksisia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 2006) alue on merkitty toimis-
torakennusten korttelialueeksi (KT). Korttelin kerroksiin osoitettu raken-
nusoikeus on 12 000 k-m². Lisäksi tontin pihamaan tason alapuolisille 
tiloille ja ullakolle on osoitettu rakennusoikeutta 2 500 k-m². Tontilla ole-
vaa toimistorakennusta ei ole laajennettu vuonna 2006 muutetun ase-
makaavan salliman 4- ja 5-kerroksisten laajennusten mukaiseksi, vaan 
rakennus noudattelee edellisen asemakaavan (v. 1983) rakennusalu-
een rajoja.

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 (750 §) varata SRV Rakennus 
Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle tontin kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja toteutusedellytys-
ten selvittämistä varten. Varauspäätöksen mukaan tontille vastaisuu-
dessa osoitettava asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa sääntelemättö-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2015-08-17_Khs_27_Pk
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mänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja siten, 
että rakennusoikeudesta (kerrosala) enintään noin 50 % voidaan to-
teuttaa vuokra-asuntotuotantona. Varausehdoissa esitetään, että tontil-
le toteutettavassa omistusasuntotuotannossa asuinhuoneistoalasta vä-
hintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän). Perheasuntojen keskipinta-alan tulee olla 75 as-m². Tontti 
luovutetaan myymällä. Asemakaavan voimaantulo ennen varauksen 
päättymistä 31.12.2018 jouduttaisi hankkeen etenemistä. 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty ton-
tilla sijaitsevan toimistorakennuksen ja tonttia koskevan vuokraoikeu-
den omistajien hakemuksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

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

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 22.4.–
23.5.2016. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, 
kiinteistöviraston, liikenneliikelaitoksen, pelastuslautakunnan, yleisten 
töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

HSY ilmoitti, että alueen vesihuolto on rakennettu valmiiksi, eikä kaa-
van muutos aiheuta lisärakentamista tai johtosiirtoja.

Kaupunginmuseon lausunnossa todetaan, että rakennusoikeuden vä-
hentäminen vaikuttaa uudisrakennuksen pihan ja ympäristön valaistu-
solosuhteisiin suotuisasti. U-muotoisen puoliavoimen korttelin raken-
nustapa eroaa kuitenkin ympäristöstä. Kaupunginmuseo pitää tärkeä-
nä, että ympäristöä kehitetään alkuperäiset arvot huomioiden. Asema-
miehenkatu 3:n hankkeen periaatteet eivät ole jatkossa yleistettävissä. 
Kohteeseen tai alueelle ei kohdistu asemakaavan suojelumerkintöjä, 
vaikka Itä-Pasila 1970-luvulla rakennettuna Helsingin City-keskuksen 
laajentumisalueena ja ainutlaatuisena megastruktuuriarkkitehtuurin 
edustajana sisältää säilytettäviä ja vaalittavia arvoja.

Kiinteistöviraston lausunnossa todettiin, että asemakaavaan ei tule 
merkitä määräystä, jonka mukaan asuntojen huoneistoalasta vähintään 
50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kol-
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me asuinhuonetta tai enemmän. Tontin varauspäätökseen (Kaupungin-
hallitus 17.8.2015, 750 §) on jo sisällytetty omistusasuntotuotannon 
perheasuntoja koskeva määräys. Lisäksi lausunnossa todettiin, että 
korttelin muuttaminen asuinkäyttöön soveltuu alueelle hyvin. On kuiten-
kin tärkeää ottaa huomioon alueellisesti julkisten palvelujen tarpeen li-
sääntyminen, kun asuntojen määrä alueella kasvaa. 

Liikenneliikelaitos muistutti, että raitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinä-
haittoja, jotka tulee huomioida rakennusmääräyksissä.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todettiin, että asemakaavan 
muutos ei aiheuta muutoksia katu- tai viheralueille, eikä aiheuta kustan-
nuksia rakennusvirastolle.

Helen Oy:llä, kaupunginkirjastolla, pelastuslautakunnalla ja ympäristö-
keskuksella ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

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

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 kartta, päivätty 5.4.2016, 
muutettu 21.9.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 selostus, päivätty 
5.4.2016, muutettu 21.9.2018

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 21.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2015-08-17_Khs_27_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2015-08-17_Khs_27_Pk
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta 21.9.2018
2 Ilmakuva 21.9.2018
3 Havainnekuva 21.9.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen 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

Kaupunginkirjasto
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 684

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 
17028 asemakaavan muutoksen 5.4.2016 päivätyn ja 21.9.2018 muu-
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tetun piirustuksen numero 12391 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 21.9.2018

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Hankenumero 4887_1

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.4.2016 päivättyä 17. kaupungi-
nosan (Pasila) korttelin 17028 asemakaavan muutosehdotusta nro 
12391.  Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

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

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Itä-Pasilan korttelia 
17028, joka sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen toimistoraken-
nuksen tilalle. 

Tavoitteena on viihtyisä, monipuolinen, toimiva ja turvallinen asuinym-
päristö, joka sopii alueen nykyiseen ja tulevaisuudessa todennäköisesti 
osittain muuttuvaan kaupunkikuvaan.

Uutta asuntokerrosalaa on 13 880 k-m2 ja liikekerrosalaa 250 k-m2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 350 hlöä. Toimistokerrosalaa poistuu 
12 000 + 2 500 k-m2. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä tontin ra-
kennusoikeus pienenee 370 k-m². Korttelitehokkuus ek= 4,85.

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää asuntojen ja asukkaiden määrää 
Itä-Pasilassa. Toimistotilojen määrä vähenee, joskin nykyinen toimisto-
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rakennus on ollut pitkään käyttämättömänä. Keski-Pasilan kaavoitus 
luo edellytykset toimistotilojen merkittävälle kasvulle alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista. 

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

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 varata SRV Rakennus Oy:lle ja 
Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle tontin kumppanuuskaa-
voitusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvit-
tämistä varten. Esityksen mukaan tontille vastaisuudessa osoitettava 
asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa sääntelemättömänä omistus- ja/tai 
vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja siten, että rakennusoikeu-
desta (kerrosala) enintään noin 50 % voidaan toteuttaa vuokra-asunto-
tuotantona. Varausehdoissa esitetään, että tontille toteutettavassa 
omistusasuntotuotannossa asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee 
toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Perhea-
suntojen keskipinta-alan tulee olla 75 as-m². Tontti luovutetaan myy-
mällä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee vuonna 1978 valmistunut 6-kerroksinen toimistora-
kennus (11 154 k-m2), jonka pysäköintipaikat sijaitsevat maanalaises-
sa kaksikerroksisessa pysäköintihallissa tontin alla. Muutosalueen luo-
teispuolella sijaitsee Pasilan kirjasto ja lounaispuolella Rauhanasema. 
Ympäristön muu rakennuskanta edustaa 1960- ja 70-luvuille tyypillistä 
betonielementtiarkkitehtuuria. Rakennukset ovat 3−12-kerroksisia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 2006) alue on merkitty toimis-
torakennusten korttelialueeksi (KT), jonka pihamaan tason alapuolelle 
saa sijoittaa pysäköinti- ja kirjapainotiloja sekä luonnonvalolla valaista-
via toimisto-, työpaja- ja sosiaalitiloja ja niihin verrattavia tiloja. Korttelin 
kerroksiin osoitettu rakennusoikeus on 12 000 k-m2; lisäksi tontin piha-
maan tason alapuolisille tiloille ja ullakolle on osoitettu rakennusoikeut-
ta 2 500 k-m2. Tontilla olevaa toimistorakennusta ei ole laajennettu tä-
män v. 2005 muutetun asemakaavan salliman 4- ja 5-kerroksisten laa-
jennusten mukaiseksi, vaan rakennus noudattelee edellisen asemakaa-
van (v. 1983) rakennusalueen rajoja.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty ton-
tilla sijaitsevan toimistorakennuksen ja tonttia koskevan vuokraoikeu-
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den omistajien hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavan muutoksen mukainen asuntotontti tullaan luovuttamaan 
tontin haltijalle vuokraamalla tai myymällä ulkopuolisen asiantuntijan ar-
vioon perustuvaan käypään hintaan.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 22.4.–23.5.2016

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 5.4.2016. 
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä ja asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväk-
si. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. perheasunto-
vaatimukseen ja esitetyn kortteliratkaisun sopimattomuuteen Itä-Pasi-
laan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
 kaupunginkirjasto

Rakennusvalvontaviraston kanssa on neuvoteltu asemakaavaehdotuk-
sesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 57 (180)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
14.11.2018

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261

ville.purma(a)hel.fi
Dan Mollgren, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Harri Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.01.2018 § 3

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Hankenumero 4887_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12391 pohjakartan 
kaupunginosassa 17 Pasila. 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12391
Kaupunginosa17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 41/2015
Pohjakartta valmistunut: 21.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.6.2016

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.4.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Asemamiehenkatu 3 tontin asemakaavan muutosta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutoksen selostukseen 
ja katselmoinut paikalla. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lau-
sua kantanaan seuraavaa. 

Kaupunginmuseo on lausunut Asemamiehenkatu 3 hankkeen OAS-vai-
heesta. Lausunnossa tiivistetään Pasilan alueen sekä Itä-Pasilan ase-
makaavan suunnitteluhistoria, alueen arvot ja niiden yhteys 1960-luvun 
megastruktuuriarkkitehtuuriin. Alueella on kulttuurihistoriallista ja kau-
punkikuvallista arvoa rakennusaikansa yhtenäisen kaupunkikuvan ja 
kaupunkivisioiden esimerkkinä. Lausunnossa ei vastustettu Asemamie-
henkatu 3, arkkitehti Matti Hakalan vuonna 1976-78 suunnitteleman toi-
mistorakennuksen poistamista tai korvaamista asuinrakennuksella. 
OAS-vaiheen lausunnossa kaupunginmuseon kanta on, että asema-
kaavan muutos tulisi tehdä kaupunkikuvan, massoittelun ja rakennusoi-
keuden osalta alueellisen tarkastelun pohjalta.

Kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeuden vähentäminen vaikut-
taa uudisrakennuksen pihan ja ympäristön valaistusolosuhteisiin suo-
tuisasti. U-muotoisen puoliavoimen korttelin rakennustapa eroaa kui-
tenkin ympäristöstä, joka on toteutettu avoimen rakennustavan periaat-
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teiden mukaan. Itä-Pasilan alkuperäisessä asemakaavassa massoittelu 
ja rakennusoikeuden määrittely huomioi korttelien ja tonttien keskinäi-
sen liittymisen järjestelmäarkkitehtuurin tapaan, jota Asemamiehenkatu 
3 uudessa ratkaisussa ei nyt valitettavasti seurata. Kaupunginmuseo 
pitää kuitenkin tärkeänä ympäristön kehittämistä alkuperäiset arvot 
huomioiden. 

Asemamiehenkatu 3 hankkeen periaatteet eivät ole jatkossa yleistettä-
vissä. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä Itä-Pasilan alueen kaupunkiku-
vallisten ja kaavahistoriallisten arvojen huomioimisen ja vaalimisen. 
Alueen arvot tulisi turvata alueellisen rakentamis- ja korjaustapaohjeen 
laatimisella. Kohteeseen tai alueelle ei kohdistu asemakaavan suojelu-
merkintöjä, vaikkakin Itä-Pasila 1970-luvulla rakennettuna Helsingin Ci-
ty-keskuksen laajentumisalueena ja ainutlaatuisena megastruktuuriark-
kitehtuurin edustajana sisältää säilytettäviä ja vaalittavia arvoja. Näiden 
arvojen säilyminen on turvattava tulevaisuudessa.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 78

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Itä-Pasila) korttelia 17028
koskevasta asemakaavamuutoksesta (Asemamiehenkatu 3)  nro. 
12391 seuraavan lausunnon:

Palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvät asiat tulee huomioida erillisneu-
votteluin pelastusviranomaisen kanssa riittävän varhaisessa vaiheessa 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 13.6.2016
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HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupungin omistama tontti 17028/1 on 
vuokrattu Kiinteistö Oy Asemamiehenkatu 3:lle 31.12.2030 päättyvällä 
maanvuokrasopimuksella. Kaavamuutos on tullut vireille tontilla sijait-
sevan toimistorakennuksen ja tonttia koskevan vuokraoikeuden omista-
jien hakemuksesta. 

Tontti 17028/1 kuuluu vuonna 2005 hyväksytyn asemakaavan nro 
11462 mukaan KT-korttelialueeseen (toimistorakennusten korttelialue). 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta kerroksiin 12 000 k-m² ja lisäksi 
tontin pihamaan tason alapuolisille tiloille ja ullakolle on osoitettu raken-
nusoikeutta 2 500 k-m². Tontilla olevaa vuonna 1978 valmistunutta 6-
kerroksista toimistorakennusta (11 154 k-m²) ei kuitenkaan ole laajen-
nettu tämän v. 2005 muutetun asemakaavan mukaiseksi vaan raken-
nus noudattelee edelleen edellisen, vuodelta 1983 olevan asemakaa-
van rakennusalueen rajoja. Rakennuksen pysäköintipaikat sijaitsevat 
maanalaisessa kaksikerroksisessa pysäköintihallissa tontin alla. 

Kaavamuutoksella toimistorakennusten korttelialue (KT) 17028 muute-
taan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavaehdotuksen mukai-
nen ratkaisu mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen toi-
mistorakennuksen tilalle. Uutta asuinkerrosalaa on 13 750 k-m² ja liike-
kerrosalaa 250 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 350 henkilöä. Toi-
mistokerrosalaa poistuu 12 000 + 2 500 k-m². Käyttötarkoituksen muu-
toksen myötä tontin rakennusoikeus pienenee 500 k-m². Korttelin auto-
paikat sijaitsevat nykyisessä laitoksessa kansitason alapuolella.

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 (§ 750) varata SRV Rakennus 
Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle Helsingin kau-
pungin 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 17028 tontin 1 kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja toteutusedellytys-
ten selvittämistä varten 31.12.2018 saakka. Varauspäätöksessä on 
määrätty muun muassa, että asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa 
sääntelemättömänä omistus- ja /tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hi-
tas-ehtoja siten, että rakennusoikeudesta (kerrosala) enintään noin 50 
% voidaan toteuttaa vuokra-asuntotuotantona. Lisäksi varauspäätök-
sen ehdoissa todetaan, että omistusasuntotuotannossa varausalueen 
asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Perheasuntojen keskipinta-alan 
tulee olla 75 as-m². Varauspäätöksen mukaan tontille toteutettava han-
ke tulee toteuttaa varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella.

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavaan ei tule merkitä kaavaehdo-
tuksessa nyt olevaa määräystä, jonka mukaan asuntojen huoneistoa-
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lasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön / keit-
totilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Edellä kerrottuun ton-
tin varauspäätökseen on jo sisällytetty perheasuntoja koskeva mää-
räys. Lisäksi perheasuntomääräys koskee omistusasuntotuotantoa, ei 
vuokra-asuntotuotantoa.

Kaavaratkaisun lähtökohtana on ollut tontin keskeinen sijainti lähellä 
Pasilan asemaa ja yleinen kaupungin tiivistämistavoite lähellä joukkolii-
kenteen asemia. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten ta-
voitteiden toteutumista siten, että lähellä kaupunginosan keskusta tyh-
jillään olevan toimistorakennuksen tontti saadaan käyttöön ja asuntojen 
määrää lisätään. Toimistotilojen poistuessa muutosalueelta työtilojen 
määrä Itä-Pasilassa pienenee. Keski- ja Pohjois-Pasilaan kaavoitetaan 
kuitenkin runsaasti lisää toimistotilaa. Koko Pasilan alueella toimisto- ja 
liiketilatarjonta kasvaa merkittävästi kaavojen toteuduttua. 

Edellä todettuun viitaten, kiinteistövirasto toteaa, että KT-korttelin muut-
taminen asuinkäyttöön soveltuu alueelle hyvin. Kiinteistövirasto huo-
mauttaa kuitenkin, että on tärkeää ottaa huomioon alueellisesti julkisten 
palvelujen (erityisesti päivähoitopalvelut ja perusopetus) tarpeen lisään-
tyminen, kun asuntojen määrä alueella kasvaa.

Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset asuntorakentamiselle ja si-
ten kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla kaupungin tontin luo-
vutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa. Kiinteistövirasto puoltaa ase-
makaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomioin.

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.05.2016 § 199

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 202

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentami-
sen nykyiselle korttelialueelle. Asemakaavan muutos ei aiheuta muu-
toksia katu- tai viheralueille.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastol-
le.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.04.2016 § 117

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Ksv 4887_1, karttaruutu 676496

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.4.2016 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin 
17028 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin
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 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261

ville.purma(a)hel.fi
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus 16.12.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
kortteliin 17028, osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Korttelin nykyinen 
toimistorakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan uusi noin 6-13 kerrok-
sinen asuinkerrostalo.

Pasilan kirjaston rakennus, joka on tilakeskuksen hallinnassa, on välit-
tömästi asemakaavan muutosalueen ulkopuolella korttelissa 17032. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavamuutoksen avulla 
kirjaston sisäänkäyntiaukiota on tarkoitus korostaa. Tässä vaiheessa 
aineistosta ei vielä ilmene, miten sitä tullaan asemakaavoituksen avulla 
mahdollistamaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan suurin osa kaavoitetta-
van asuinkerrostalon autopaikoista sijoittuisi rakennuksen kellarikerrok-
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siin ja osa läheisiin Itä-Pasilan pysäköintilaitoksiin. Autopaikkaratkaisu 
ei saa vähentää Pasilan kirjaston käytettävissä olevia autopaikkoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa viitataan ehdotukseen Helsin-
gin uudeksi yleiskaavaksi (6.10.2015), jossa kortteli on merkitty kuulu-
vaksi kantakaupunkiin (C2). Merkinnän mukaan rakennuksen tai sen 
osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava mm. liike- ja toi-
mitilojen riittävä määrä. Merkinnän mukaan käyttötarkoituksen muutos-
ten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Tilakeskus pitää tär-
keänä, että kaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnissa otetaan huo-
mioon julkisten palvelujen tarpeen lisääntyminen, kun asuntojen määrä 
lisääntyy alueella.

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 8.12.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Koskien  Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3 asemakaavan 
muutosta:

Nykyisessä rakennuksessa on 3 kellarikerrosta ja rakennuksen alapoh-
ja on kuivatettu normaalisti. Rakennuksessa on vain yksi syvä kohta ja 
siinä on vesitiivis rakenne. Mikäli kohteessa ei mennä nykyistä raken-
nusta syvemmälle, ei tulevallakaan rakennuksella ole vaikutuksia alu-
een pohjaveteen.

Nykyisen rakennuksen lounaisnurkan ali kulkee viemäritunneli (katto 
arviolta tasolla noin +4.5), johon nykyinen rakennus on liitetty poraliitok-
sella. Tunneli on huomioitava erityisesti, mikäli tehdään louhintoja. 

Lisätiedot
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 27.11.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
16.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1225-
00/15.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Itä-Pasilan korttelia 17028. 
Tontti sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Suunnitelma koskee 
korttelin käyttötarkoituksen muuttamista toimistorakennusten korttelia-
lueesta (KT) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Tontilla on vuonna 1978 valmistunut 6-kerroksinen toimistorakennus, 
jonka pysäköintipaikat sijaitsevat maanalaisessa kaksikerroksisessa 
pysäköintihallissa tontin alla. Tavoitteena on, että nykyinen rakennus 
puretaan ja tilalle rakennetaan noin 6-13 -kerroksinen asuinkerrostalo. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on osallisena mainittu raken-
nusviraston katu- ja puisto-osasto. Rakennusviraston edellisen organi-
saatiomuutoksen jälkeen osallisena on rakennusvirasto.

Jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia hulevesien erilaisille 
viivytysratkaisuille. Valuma-alueen hulevesijärjestelmän tulvahuippujen 
tasauksessa on tällä hetkellä ongelmia. 

Rakennusalojen muutoksissa tulee huomioida olemassa oleva infra. 
Uudisrakennuksen rakennusalan ei tule rajautua suoraan yleiselle alu-
eelle. Esimerkiksi rakennuksen kuivatusjärjestelmät tulee pystyä toteut-
tamaan ja huoltamaan korttelin sisältä.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 374
Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttami-
nen (nro 12366)

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Hertto-
niemen yritysalue) korttelin 43057 osaa tontista 9 ja tontteja 10 ja 11 
koskevan asemakaavan muutoksen 2.2.2016 päivätyn sekä 28.6.2016, 
18.9.2018 ja 5.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12366 mukaise-
na ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016, muutettu 
28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12366 selostus, päivätty 2.2.2016, muu-
tettu 28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

3 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016, täydennetty 18.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavamuutoksessa korttelin 43057 tontit 10 ja 11 muutetaan teollisuus-
, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Tonttiin 9 kuuluva kaistale, joka voimassa olevas-
sa kaavassa on yleisten rakennusten korttelialuetta ja varattu ajoyhtey-
delle, muutetaan jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualueeksi. Asun-
torakennusoikeuden määrä on yhteensä 11 700 k-m², josta 350 k-m²:n 
on oltava kivijalan monikäyttötiloja (liike-, ravintola-, toimisto- tai työtila). 
Tonttitehokkuusluku on keskimäärin noin 2,3.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen Herttoniemen kaupunginosakeskuksen ja metroa-
seman läheisyydessä. Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja 
rakennusosien korkeuksiin sekä julkisivujen käsittelyihin. Kaupunkiku-
vallisena tavoitteena on ympäröivään, esteettisesti kirjavaan yritysalu-
eeseen sopeutuva uudisrakentaminen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsin-
gin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa yritysalu-
een toiminnot kohtaavat metroaseman läheisyyteen keskittyneet kau-
palliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuinalueen. Tontilla 43057/10 
olleet rakennukset on purettu vuonna 2017. Tontilla 43057/11 on varas-
to- ja toimistotalo, joka on valmistunut 2000-luvulla. Alueella on voimas-
sa asemakaava vuodelta 1993.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontti 43057/10 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja maano-
mistajan hakemuksen johdosta, ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu 
hakijan kanssa.

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

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 26.2.–1.4.2016. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.
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Kaavamuutos on aiemmin koskenut koko korttelia 43057, korttelin 
43061 tonttia 6 sekä viereisiä Kirvesmiehenkadun katualueita. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta hyväksyi näitä alueita koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen 2.2.2016 ja kaupunkisuunnitteluvirasto muutti ehdo-
tusta 28.6.2016. Muutosehdotus on palautunut toukokuussa 2018 kau-
punkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun jatkosuunnitteluun. 
Kaavaehdotusta muutetaan nyt siten, että se koskee vain korttelin 
43057 tontteja 10 ja 11 (Kirvesmiehenkatu 4 ja 6) sekä kaupungin hal-
linnassa olevaa kapeaa maakaistaletta tontin 10 eteläpuolella (osa ny-
kyisestä tontista 9). Lukuun ottamatta muutosalueen laajuutta, muutettu 
kaavaehdotus vastaa sisällöltään lautakunnan 2.2.2016 hyväksymää 
ehdotusta.

Perusteena muutosalueen pienentämiselle on, että tonttien 43057/4 ja 
5 omistajien kanssa jatketaan neuvotteluja kaavan sisällöstä ja kaavan 
toteuttamiseen liittyvistä aluejärjestelyistä. Kaupungin omistamat tontit 
43057/7 ja 8 liittyvät kaavaratkaisultaan tonttiin 43057/4, ja ne on siitä 
syystä rajattu myös tämän kaavan ulkopuolelle. Tontti 43061/6 Kirves-
miehenkadun itäpuolella liittyy kaavallisesti vain uuden Sorvaajankujan 
raitin linjaamiseen ja on siksi myös tarkoituksenmukaista jättää kaavoi-
tuksen seuraaviin vaiheisiin, sillä Sorvaajankujan rakentaminen valmiik-
si edellyttää joka tapauksessa kaavamuutosta tonteilla 43057/4 ja 5.

Tontti 43057/10 on mukana supistetussa muutosalueessa, jotta sinne 
suunniteltua asuntorakennushanketta voidaan edistää edellä lueteltu-
jen, muita alueita koskevan suunnittelun ja neuvottelun jatkuessa. Ton-
tilla 43057/11 ei ole tiedossa kaavamuutoksen mukaista rakennushan-
ketta, mutta tontti on tarkoituksenmukaista ratkaista samassa kaavassa 
tontin 43057/10 kanssa. Molempien tonttien kaavamuutos on mahdol-
lista toteuttaa muista yksityisessä hallinnassa olevista tonteista riippu-
mattomina. Osa tontista 9 on mukana supistetussa muutosalueessa, 
sillä se liittyy tonttia 43057/10 koskevaan rajamuutokseen sekä raken-
teilla olevan tontin 43081/1 kulkuyhteyksien toteuttamiseen.

Kaavamuutosalueeseen aikaisemmin kuuluneiden tonttien ja muiden 
alueiden osalta kaavamuutoksen laatimista jatketaan myöhemmin erilli-
senä tai erillisinä kaavaprosesseina kaupunkisuunnittelulautakunnan 
2.2.2016 (32 §) hyväksymän kaavaehdotuksen pohjalta.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon, yleisten 
töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja 
kiinteistöviraston tonttiosaston lausunnot.
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. sekavesiviemä-
rin siirtämiseen ja jätehuollon järjestämiseen, Sorvaajankujalle raken-
nettavaan kansirakenteeseen, pelastusajoneuvojen ajoyhteyksiin, palo-
vesiaseman sijoittamiseen alueelle ja toisen maailmansodan aikaisen 
luolan dokumentointiin. Valtaosa lausunnoissa esitetyistä huomautuk-
sista kohdistui alueille, jotka ovat tämän muutetun kaavaehdotuksen 
alueen ulkopuolella.

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

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia Sorvaajankujan aloitusosan rakentamisen osalta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu julkisen nähtävilläolon jäl-
keen. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen puheli-
mitse ja sähköpostitse. Nykyisten tonttien 43057/4 ja 5 omistajia on 
kuultu erikseen kirjeitse.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen liittyy maankäyttösopimus, joka on 
allekirjoitettu 29.3.2018.

Kaupunkiympäristölautakunnan 18.9.2018 (433 §) tekemän päätöksen 
jälkeen kävi ilmi, että tontti 11 on piirustuksessa numero 12366 epä-
huomiossa numeroitu 17:ksi. Tontin rajat eivät ole ehdotuksessa muut-
tuneet, joten tontin numero on tässä esityksessä korjattu numeroksi 11. 
Muilta osin päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkiste-
tun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016, muutettu 
28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12366 selostus, päivätty 2.2.2016, muu-
tettu 28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

3 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016, täydennetty 18.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristölautakunnan 18.9.2018 esityksen jälkeen tullut kan-
nanotto

2 Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 
20.10.2015

3 Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnittelupe-
riaatteet, 20.10.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 685
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HEL 2014-004702 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Hertto-
niemen yritysalue) korttelin 43057 osaa tontista 9 ja tontteja 10 ja 11 
koskevan asemakaavan muutoksen 2.2.2016 päivätyn sekä 28.6.2016, 
18.9.2018 ja 5.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12366 mukaise-
na ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 433

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Hankenumero 1086_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2016 päivätyn sekä 28.6.2016 ja 18.9.2018 muutetun asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12366 hyväksymistä. Asemakaavan 
muutos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yri-
tysalue) korttelin 43057 osaa tontista 9 ja tontteja 10 ja 11. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjalli-
sesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Kiinteistö Oy Helsingin Kirvesmiehenkatu 4: 1 500 euroa.

Käsittely

18.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikko Näveri ja tonttiasiamies 
Kirsi Federley. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2018 § 26

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12366 pohjakartan 
kaupunginosassa 43 Herttoniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12366
Kaupunginosa: 43 Herttoniemi
Kartoituksen työnumero: 27/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.6.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.6.2016

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 2.2.2016 päivättyä 43. kau-
punginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue) korttelin 43057 tont-
tien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 43061 tontin 6 sekä katualueiden 
asemakaavaehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 43077 ja 43081) 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12366. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostukses-
ta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallinto-
kuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erik-
seen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 nykyiset ohjeelliset tontit 7, 
8, 10, 11 ja 12 muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Saman kortte-
lin tontti 9 on jo aikaisemmassa asemakaavan muutoksessa (nro 
12346, voimaantulo 4.12.2015) kaavoitettu asuinrakentamista varten. 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsisuun-
tainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue.
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Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 56 650 k-m², josta vä-
hintään 1 600 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. AK-
korttelialueiden yhteenlaskettu tehokkuuslukema on e = 2,3. Arvioitu 
asukasmäärä on 1 400.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen ter-
minaalin läheisyydessä.

Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien korkeuk-
siin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kaupunkikuvallisena ta-
voitteena on ympäröivään, esteettisesti kirjavaan yritysalueeseen posi-
tiivisella tavalla sopeutuva uudisrakentaminen.

Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (voimassa olevassa kaavassa yhtenäinen 
tontti 12) sekä 10 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutosalueen tontit 
ja alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty 
kaupungin, maanomistajien ja kiinteistönhaltijoiden aloitteesta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lau-
sunnot. Muistutuksia ei esitetty. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, 
jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä lu-
vussa ja erillisessä liitteessä. 

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalueen 
suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi 
10.11.2015.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een toiminnot kohtaavat metroaseman läheisyyteen keskittyneet kau-
palliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuinalueen. Muutosaluetta ja 
yritysalueen eteläosaa leimaa kaupunkikuvan keskeneräisyys lukuisten 
rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–1995). Kort-
telin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11 ja 12 ovat voimassa olevassa 
kaavassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta 
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(TKT). Tontti 43057/13 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin 
tontti 43061/6 on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
2.2.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.2.–
1.4.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäristö-
lautakunnan ja kaupunginmuseon lausunnot sekä kiinteistöviraston 
tonttiosaston kannanotto. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

HSY:n lausunto kohdistui mm. sekavesiviemärin siirtämiseen ja jäte-
huollon järjestämiseen. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
mm. Sorvaajankujalle rakennettavan kansirakenteeseen. Pelastuslau-
takunnan lausunto kohdistui pelastusajoneuvojen ajoyhteyksiin, palove-
siaseman sijoittamiseen alueelle ja viherhuoneiden paloturvallisuuden 
huomioimiseen. 

Kaupunginmuseon lausunnossa esitettiin, että tontilla 43057/4 (Puuse-
pänkatu 3) sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikainen, mutta 
todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola ei estä suunnitel-
tua rakentamista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tuhoutu-
mista.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotossa todetaan, että yksityiselle 
maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista mer-
kittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset 
neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neu-
vottelut on käyty. Kiinteistöviraston puolesta ei ole muuta huomautta-
mista asemakaavaehdotuksesta nro 12366. 
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Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: taidemuseo, asunto-
tuotantotoimisto, Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta sekä kau-
punginmuseon lausunnon johdosta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa yleisten alueiden rakentamisesta 900 000 euroa ja se-
kavesiviemärin siirtämisestä 120 000 euroa. Elisan puhelinkeskuksen 
siirtämisen kustannukset ovat arviolta 2 miljoonaa euroa. Siirrosta ai-
heutuvien kustannusten jakautuminen kaupungin, tontinhaltijoiden ja 
Elisan kesken selviää maankäyttöneuvotteluiden ja rakentamisen aika-
taulujen perusteella. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän 
kunnostamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.04.2016 § 50

HEL 2014-004702 T 10 03 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Puusepänkortteleita koskevasta asemakaa-
van muutoksesta nro 12336 seuraavan lausunnon: 

Kaava-alueen ajojärjestelyissä tulee huomioida, että pelastustoiminta 
onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Palo- ja pelastuskaluston tu-
lee päästä riittävän lähelle rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja 
henkilöiden pelastaminen rakennuksesta on mahdollista. 

Kaavan tulee mahdollistaa palovesiaseman sijoittaminen Sorvaajanku-
jalla sijaitsevalle (LPA-alueen eteläpuoliselle) keskusaukiolle. 

Mikäli parvekkeita korvataan lämpimillä, asuinkäyttöön soveltuvilla vi-
herhuoneilla, tulee näiden tilojen kantavat rakenteet ja palo-osastointi 
toteuttaa muun asunnon kaltaisena.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.04.2016 § 139

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Korttelialueiden väliin rakennetaan yleiselle jalankululle ja polkupyöräi-
lylle varattu Sorvaajankuja, joka tulee osittain pysäköintihallin päälle. 
Kaupunki rakentaa kadun ja sen rakenteet, ja kiinteistö vastaa pysä-
köintihallin ja sen kansirakenteen rakentamisesta.

Kansirakenteen tulee kestää katurakenteet ja katualueen käyttökuorma 
sekä puut ja istutukset. Kansirakenteen suunnittelussa tulee käyttää ra-
kennusviraston ohjetta "Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden 
suunnitteluohjeet" (1.10.2013).

Muita uusia, rakennettavia yleisiä alueita ovat Abraham Wetterin tien, 
Linnanrakentajantien ja Kirvesmiehenkadun liittymäalueen vieressä 
oleva pieni katuaukio sekä Kirvesmiehenkadun pysäköintikaista, jalka-
käytävä ja puurivi.
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Yleisten alueiden toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa arviolta 900 000 euroa ja sekavesiviemärin siirtä-
misestä arviolta 120 000 euroa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.4.2016

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Asemakaavan muutos koskee Herttoniemen yritysalueella Puusepän-
katu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Linnanrakentajantie 6 ja 
8:aa.  Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Samalla suunnitellaan 
uusi jalankulun ja polkupyöräilyn raitti.

Suunnittelualueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Näistä kaupunginmuseo on esittänyt entisen SOK:n peru-
na- ja juurikasvaraston säilyttämistä (Linnanrakentajantie 6). Kaupun-
ginmuseo on arvottanut rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.  

Asemakaavamuutoksessa SOK:n peruna- ja juurikasvaraston rakennus 
säilyy keskeisiltä osiltaan. Rakennuksen käyttötarkoitus on mahdollista 
muuttaa niin, että siihen voi rakentaa asuntoja liike-, ravintola- ja toimis-
totilojen lisäksi. Rakennus suojellaan asemakaavassa sr-2-merkinnällä 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennukse-
na. 

Herttoniemen teollisuusalueen eteläisin osa on muuttumassa asuinkort-
teleiksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa Linnanrakentajantien ja 
Kirvesmiehenkadun kulmaukseen XII-kerroksisen tornitalon. Samoin 
korttelin sisäosaan on tulossa yhtä korkea tornitalo. Muutoin kerroskor-
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keudet vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Kaavamuutos merkitsee pai-
kallisesti erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta. Kortteleiden toi-
minta muuttuu myös oleellisesti, kun pienteollisuus ja yritystoiminta 
vaihtuu asumiseksi ja sitä palveleviksi toiminnoiksi. Muutos tuo uuden-
laisia toimintoja ja elämää alueelle, jolla on pitkä teollisuusalueen histo-
ria. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Herttoniemen teollisuusalu-
eella tulevaisuudessa säilyy myös sinne vakiintunut pienteollisuus- ja 
yritystoiminta, mikä tekee alueesta omaleimaisen ja kulttuurihistorialli-
sesti kiinnostavan.

Helsingin kaupunginmuseon tietoon on tullut kyseisen asemakaava-
muutosalueen Puusepänkatu 3:ssa (091-043-0057-0004) rakentamat-
tomalla kallioalueella sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikai-
nen, mutta todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola. Sitä ei 
ole huomioitu kaavan varhaisemmissa vaiheissa. Luola ei näy Museo-
viraston muinaisjäännösrekisterissä, mutta se esiintyy Sirkku Laineen 
Helsingin maalinnoituksen sähköisessä aineistossa. Luolan sijainti nä-
kyy kantakartassa. Luolan suuaukko on Puusepänkadun puolella. Kau-
punginmuseo katsoo, että kyseinen luola ei estä suunniteltua rakenta-
mista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tuhoutumista.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

2.9.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.04.2016 § 144

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muuto-
sehdotuksesta.

15.03.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
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anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 32

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2016 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen 
yritysalue) korttelin 43057 tonttien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 
43061 tontin 6 sekä katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 
43077 ja 43081) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 hy-
väksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

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

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se kä-
sitteli asian Akp/2 asian Vp/1 jälkeen.

20.01.2015 Palautettiin
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16.12.2014 Pöydälle

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.9.2014

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Rakennusvirasto tarkastelee Puusepänkadun korttelien asemakaavan 
muutosta lähinnä yleisten alueiden; katujen, jalankulku- ja pyöräteiden, 
aukioiden, viheralueiden sekä kaupunkikuvan näkökulmasta.   

Valmisteluaineisto ja muutosalue

Asemakaavan muutos koskee seuraavia Herttoniemen yritysalueen 
osoitteita: Puusepänkatu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Lin-
nanrakentajantie 6 ja 8. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja sa-
malla suunnitellaan uusi jalankulun ja polkupyöräilyn reitti, joka jatkuu 
suunnittelualueelta itään. Asemakaavan muutoksen yhteydessä laadi-
taan liikennesuunnitelma, joka huomioi yhteyden muutosalueelta Sor-
vaajanpuistoon. 

Asemakaavan muutosta tehdään osalle Herttoniemen yritys- ja teolli-
suusaluetta. Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 
1930-luvulla olivat lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän synty-
miselle. Alueen eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina muuttunut, 
kun entisiä teollisuusrakennuksia on purettu Sorvaajanpuiston pohjois-
reunan ja Abraham Wetterin tien väliseltä alueelta ja niiden tilalle on ra-
kennettu uusia asuinkerrostaloja ja Sorvaajanpuisto, joka erottaa teolli-
suusalueen ja uuden asuinkerrostaloalueen toisistaan.
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Rakennusviraston kannanotto

Uusien rakennusten sijoittelussa ja katualueen mitoituksessa tulee ot-
taa huomioon aurauslumien vaatima tila. Tämän lisäksi lumimassojen 
väliaikaiseen kasaamiseen vaadittava tila on otettava huomioon sekä 
muutosalueella että siihen rajautuvilla alueilla.

Tulevaisuudessa Sorvaajanpuisto sekä jalankulun ja pyöräilyn reitti luo-
vat yhdessä kokonaisuuden, joka antaa hyvät edellytykset kulkea rau-
hallisessa ja miellyttävässä ympäristössä Roihuvuoren keskuksesta 
Roihuvuoren japanilaisvaikutteisen puiston, Kirsikkapuiston ja Sorvaa-
janpuiston kautta Asentajanpuistoon ja siitä edelleen katuverkostoa pit-
kin esimerkiksi Herttoniemen metroasemalle ja kauppoihin. Valurinpuis-
tosta voi sujuvasti jatkaa matkaa Asentajanpuiston kautta Siilitien suun-
taan. 

Sorvaajanpuiston ja Asentajanpuiston välissä oleva alue tulee suunni-
tella mahdollisimman leveäksi, valoisaksi ja viihtyisäksi vihervyöhyk-
keeksi, joka samalla luontevasti erottaa teollisuus- ja asuinalueen toi-
sistaan. 

Rakennusvirasto esittää, että taloyhtiöille varattuja autopaikkoja (LPA) 
ei tule osoittaa Kirvesmiehenkadulle vaan tarvittava tila tulee varata 
tontilta. 

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 375
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-011971, 2018-011972, 2018-011974

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite Helsingin liittymisestä Terve 
Kunta –verkostoon

 valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. aloite työsuhdeasunnoista 
kaupungin henkilökunnalle   

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Elina Moision ym. aloite lukiotoiminnan turvaamisesta 
Lauttasaaressa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 367
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

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 368
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Katju Aro och Suldaan 
Said Ahmed till protokolljusterare med ledamöterna Atte Harjanne och 
Seija Muurinen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Katju Aro och 
Suldaan Said Ahmed till protokolljusterare med ledamöterna Atte Har-
janne och Seija Muurinen 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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§ 369
Helsingfors stads budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 
2019–2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bordlade ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige följande hand-
läggningsordning:

I ärendet förs en diskussion på det här sammanträdet. Under diskus-
sionen ska framställas de förslag som gäller budgeten för år 2019, eko-
nomiplanen för 2019–2021 och budgetmotionerna. Då diskussionen 
har avslutats avbryts handläggningen av ärendet och den fortsätter vid 
nästa sammanträde. Då förrättas de behövliga omröstningarna om 
motförslagen, förslagen om att förkasta ärendet och hemställnings-
klämmarna.

Ledamoten Katju Aro föreslog att ärendet återremitteras för ny bered-
ning utgående från att produktionsmålet i social- och hälsovårdssektorn 
stryks och finansieringen för sektorn ökas så att de långvariga proble-
men inom barnskyddet och hemvården blir lösta.

Förslaget om återremiss understöddes inte, varvid det förföll.

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mari Rantanen 
föreslog att stadsfullmäktige beslutar godkänna budgeten för år 2019 
med följande ändringar:
- Utgifterna i kultur- och fritidssektorn (4 10 01) minskas med 
7 000 000 euro. Utgiftsminskningen hänförs till centrumbiblioteket Odes 
verksamhet.
- Utgifterna i social- och hälsovårdssektorn (5 10 01) höjs med 
7 000 000 euro. Utgiftsökningen hänförs till hälsovårdstjänsterna, speci-
ellt för förbättring av äldreomsorgen, hemvårdstjänsterna, närstående-
vårdarnas ställning och servicen för personer med funktionsnedsätt-
ning.

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 
för år 2019 att konsekvenserna av att kommuntillägget till 
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hemvårdsstödet begränsas följs i stor utsträckning och att 
det utreds om frivilliga åtgärder som främjar sysselsättnin-
gen kan riktas till föräldrar som länge varit hemma.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Paavo Väyrynen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag till Helsingfors stads budget för år 2019 och 
ekonomiplan för åren 2019–2021 att det utreds om det är 
möjligt att se till att tillräckligt med resurser reserveras för 
drogavvänjning så att de som behöver hjälp kan hjälpas 
utan onödigt dröjsmål.

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Mirita Saxberg 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bud-
getförslaget att man utreder möjligheterna att garantera 
tillräckliga resurser för utveckling av Vaaramo och dess 
Helsingfors-app med öppen källkod samt de gemensamma 
komponenterna i systemen som stadskansliet administrerar 
på ett sätt som tjänar alla sektorer.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av bud-
getförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2019–2021 att 
staden utreder möjligheterna att rikta tillräckliga resurser för 
att stödja småbarnspedagogiken för barn under tre år i fa-
miljedagvården.

Ledamoten Laura Finne-Elonen understödd av ledamoten Silja Bor-
garsdóttir Sandelin föreslog följande hemställningskläm:

 Då fullmäktige godkänner budgeten för år 2019 förutsätter 
det, att det utreds om det är möjligt att allokera resurser till 
övervakningen av byggnads- och reparationsarbeten och till 
övervakningen i planeringsskedet.
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Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Ulla-Marja Urho fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 
för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021 att sta-
den utreder möjligheterna att påskynda gatuarbeten som 
leder till trafikstockningar genom att exempelvis skapa eko-
nomiska incitament för entreprenörerna om byggarbetena 
slutförs snabbare jämfört med målet i tidsplanen.

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Hannu Oska-
la föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden inom ramen för de 
befintliga anslagen utreder vilka korrigeringar som kan gö-
ras för att lösa problemen i HNS psykiatriska vårdkedja för 
barn och unga och i samarbetet mellan stadens egna 
social- och hälsovårdstjänster och elevvården.

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Sirpa Asko-Selja-
vaara föreslog följande hemställningskläm:

 Vid allokeringen av tilläggsresurser för hemvården utreds 
möjligheten att använda resurser för anställning av tilläggs-
personal. Inom hemvården utreds möjligheten att fördela 
arbetsuppgifterna så att de äldre så mycket som möjligt 
besöks av samma anställda.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Dan Koivu-
laakso föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 
att det i syfte att garantera servicekvaliteten och en omfat-
tande välfärd för helsingforsarna utreds om det är möjligt att 
inom ramen för budgeten säkerställa att de anställda i varje 
sektor har samma möjligheter att nå resultatpremier.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Petrus 
Pennanen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 
för år 2019 att det utreds om det går att skaffa fler parkbän-
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kar till friluftsområdena, eftersom det i staden finns mer än 
100 000 av oss som är över 65 år gamla, för att inte tala om 
invånarna med funktionsnedsättning.

Ordföranden konstaterade att diskussionen var avslutad och att hand-
läggningen av ärendet fortsätter vid nästa sammanträde.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner budget för år 2019 och ekonomiplan som 
anvisning för åren 2019–2021.

Föredragandens motiveringar

Budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021 ingår i 
bilaga 1. Svaren på ledamöternas budgetmotioner som behandlas i 
samband med budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Paananen, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Bilagor

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 -  Budget 
2019 och ekonomiplan 2019 – 2021

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin, 29.10.2018

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 
vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021

4 Henkilöstötoimikunnan lausunnon liite: JHL:n lausunto talousarvioehdo-
tuksesta

5 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-
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tokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 ta-
loussuunnitelmaehdotukseen

6 Budjettineuvottelujen lopputulos 26.10.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2018 § 648

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 05.10.2018 § 203

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (ta-
lousarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden peru-
shankinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2019 talousarvioksi ja 2019-
2021 taloussuunnitelmaksi (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin 
(liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2019-2021 taloussuunnitelman (liite 1). 

Samalla kansliapäällikkö päätti esittää 1 062 000 euron strategian mu-
kaista lisämäärärahaa. Erittely alla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvio-
ehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 
2019–2021 laatimisohjeet.
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Kaupunginkanslian, (ta-luku 140) talousarvioehdotus on laadittu kau-
punginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena, 127 809 000 euroa. 

Kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 
05 01) talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksy-
män raamin mukaisena,15 790 000 euroa. 

Keskitetysti maksettavien menojen, kaupunginkanslian käytettäväksi 
(ta-luku 150), raami on 141 221 000 euroa vuodelle 2019.Talousarvio 
vuodelle 2019 esitetään 141 310 000 euron suuruisena. Muutokset on 
eritelty alla talousarviokohdittain.

Lisätiedot
Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36314

merja.viiki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 30.08.2018 § 102

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2019 – 2021 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 150

HEL 2018-005239 T 02 02 00
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Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 liitteineen (liite 1).

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
lautakuntien esitysten perusteella jaettavasta kaupunginhallituksen 
käyttövaroihin varatusta 13 miljoonan euron määrärahasta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle 3 700 000 euroa (liite 2).

Lautakunta totesi samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoitte-
iden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut myös 
uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huomioon. 
Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettävissä ole-
vat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Lisäksi lautakunta totesi, että raamin tiukkuuden vuoksi toimialalla 
jouduttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastusvaik-
utuksia myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaikko-
jen hoidon vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mahdol-
lisuutta käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

"Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ainoa kaupungin  toimiala jossa tu-
lospalkkioita ei ole tällä raamilla mahdollisuus maksaa. Tilanne on 
kestämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja henkilöstöä on vaihtanut toi-
sille toimialoille ja yksityiselle sektorille.

Yhtälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tu-
lospalkkioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään loppuun

”Se, että kaupungin strategiaa toteutetaan ja noudatetaan myös 
käytännössä. Oodiin, biennaaliin ja tanssin taloon varautuminen edel-
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lyttää toimialalle määrärahojen lisäyksiä, jottei muuta kulttuuri, kirjasto, 
nuoriso- ja liikuntapalveluiden tasoa tarvitse dramaattisesti leikata ”

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Uusi kappale (3) osaksi päätösehdotusta:

Lautakunta toteaa samalla, että nykyisentasoinen raami ei mahdollista 
kasvavan väestön tarpeisiin vastaamista ja kaupunkistrategian tavoitte-
iden mukaisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimialalle on tullut myös 
uusia velvoitteita, jotka on osin otettu raamin valmistelussa huomioon. 
Raamitaso merkitsee kuitenkin, että perustoimintaan käytettävissä ole-
vat määrärahat jäävät jälkeen hintakehityksestä.

Kannattaja: Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi: Lautakunta toteaa, että raamin tiukkuuden vuoksi toi-
mialalla jouduttaneen tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat heijastus-
vaikutuksia myös kaupungin muille toimialoille. Esimerkiksi liikuntapaik-
kojen hoidon vähentäminen voi heikentää päiväkotien ja koulujen mah-
dollisuutta käyttää lähiliikuntapaikkoja.

Kannattaja: Hanna-Kaisa Simojoki

Lautakunta hyväksyi Terhi Peltokorven vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkent-
tiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoi-
toon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville 
mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarustei-
den käyttö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Kannattaja: Laura Varjokari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun "Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on ai-
noa kaupungin  toimiala jossa tulospalkkioita ei ole tällä raamilla mah-
dollisuus maksaa. Tilanne on kestämätön, koska jo nyt asiantuntijoita ja 
henkilöstöä on vaihtanut toisille toimialoille ja yksityiselle sektorille. 
Yhtälö luoda henkilöstöön motivaatiota on haasteellinen mikäli tu-
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lospalkkioita ei makseta, tämä ei myöskään ole linjassa kaupungin yh-
denvertaisuuden ja tasa-arvon kanssa."

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Elina Moisio, Terhi Pel-
tokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Sami Muttilainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Sami Muttilaisen 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen: Lautakunta pitää  tärkeänä, että li-
ikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon jääkenttiä 
käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen ja hoitoon 
vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtiville mahdol-
listetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarusteiden 
käyttö niiden vastaanottokuittaamista vastaan. 

Jaa-äänet: 9
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Mari Holopainen, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Hanna-Kaisa Simojoki, 
Niilo Toivonen

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Arja Karhuvaaran 
vastaehdotuksen äänin 9-4. 

Sami Muttilainen ja Arja Karhuvaara jättivät päätöksestä eriävän mieli-
piteen.
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Sami Muttilainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Stadiin bygataan ja haalitaan mitä kunnianhimoisempia hankkeita. Mal-
japuheissa suitsutetaan taloudellisia vaikutuksia myöten, mutta samalla 
perustuksien annetaan sortua ja palvelut kapenevat kaupungin laajen-
tuessa.

Hienoa kun on projekteja, mutta kaupunki myös eriarvoistuu siinä mää-
rin, ettei biennaaliin lähde perhe, jos fyrkat eivät riitä edes metrolippu-
un, lauttalipusta puhumattakaan. Keskustakirjastoon tarvitaan muutakin 
sisältöä kuin lainausautomaatti ja desing-kalusteet. Samalla mietitään 
onko meillä varaa pitää edes uimavalvojaa rannalla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan sisältöä ei haluaisi asettaa vastakkain, mutta 
niin se käytännössä menee, koska kaupunki ei toteuta strategiaansa 
käytännössä vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista. Epäinhimillisyy-
den lisäksi myös matemaattisesti erikoinen laskentakaavio, samalla 
kun puhutaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja liikunnan 
lisäämisestä. 

Henkilöstön jaksaminen. Työ- ja hyvinvointipäivä Vallisaareen – ei pal-
jon hymyilytä.

Arja Karhuvaara jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Pidän tärkeänä, että jättäessään luonnon jääkentät jäädyttämättä, taa-
taan kuitenkin lasten ja koulujen mahdollisuus jäälajien taitojen oppimi-
seen ja liikuntapalvelukokonaisuus pyrkii toimimaan niin, että luonnon 
jääkenttiä käyttäville luodaan mahdollisuus jääkenttien jäädyttämiseen 
ja hoitoon vapaaehtoisvoimin esimerkiksi niin, että hoidosta huolehtivil-
le mahdollistetaan maksuton veden ja tarpeen mukaisten huoltovarus-
teiden käyttö. Jääkenttien käytön vastuu siirtyy silloin käyttäjälle itsel-
leen, mahdolliselle käyttäjäseuralle tai opetustoimelle. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.08.2018 § 169

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Esitys



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 96 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
14.11.2018

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine perusteluineen.

Lautakunta toteaa, että kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdo-
tuksessa asetetut tuottavuustavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti su-
urempia, kuin kaupunkistrategian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. 
Toimialan budjettikehys on 4 miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tu-
ottavuustavoite sallisi. Lisäksi budjettiraamista on rahoitettu kaupun-
kistrategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 6 miljoonalla 
eurolla verrattuna vuoteen 2018. Lisätuottavuustavoite ja strategiapa-
nostukset on rahoitettu esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron 
säästö- ja tuottavuustoimenpiteillä.

Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta to-
teaa, että tämä esitetty budjettikehys ei riitä kaupungin strategian to-
teuttamiseen eikä mahdollista riittävän laadukasta kasvatusta ja kou-
lutusta Helsingissä.

Edellä olevin perustein kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että 
kaupunginhallitukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi va-
rattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle käytettäväksi seuraavasti:

1) 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousar-
vioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden purka-
miseen:

   - Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

   - Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. 
Tämä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä ja-
ko- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukio-
issa kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. 
Säästövaikutus 6 miljoonaa euroa

   - Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella pro-
sentilla. Tämä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen 
ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä. Säästövaikutus 
2,2 miljoonaa euroa.
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2) Lisäksi kaupunginhallituksen jakovaraa olisi perusteltua kohdentaa 
kasvatuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi

- 2,0 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen  koulunkäyntiavustajien ja 
laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen inklusiivisen koulun 
vahvistamiseksi sekä  esiopetuksen oppilashuoltoon 

- 0,7 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen heikolla keskiarvolla 
tulevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän 
kasvusta aiheutuviin tukitarpeisiin. Tukea tarvitaan suomen kielen oppi-
miseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. 

- 0,4 miljoonaa euroa esiopetuksen oppilashuollon vahvistamiseen 
(psykologit ja kuraattorit)

- 0,25 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen oppimisen tukea tarvitsevien 
sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun edellyttämiin erityi-
sopettajiin

- 0,3 miljoonaa euroa lukiolain edellyttämään opinto-ohjauksen vahvis-
tamiseen 

- 0,5 miljoonaa euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien di-
giosaamisen edistämiseen jatkamalla tutoropettajatoimintaa 

 - 0,55 miljoonaa euroa kaupungin kolmen lukion erityistehtäviin liittyvi-
en valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoittamiseen. Tehtävistä 
kaupunki saa vastaavasti valtionrahoituksen, joka ei ohjaudu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

- 0,5 miljoonaa euroa palvelukeskukselta ostettavien päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitosten tukipalvelujen hintojen talousarvioehdotuksessa 
ennakoitua suurempaan korotukseen

 - 0,25 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen yksityisen perhepäivähoi-
don alle 3-vuotiaiden Helsinki-lisän korottamiseen 180 eurolla. Nyt per-
heet saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän 
kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan

Käsittely

28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että tämä esitetty budjettike-
hys ei riitä kaupungin strategian toteuttamiseen eikä mahdollista riit-
tävän laadukasta kasvatusta ja koulutusta Helsingissä."
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Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

14.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 400
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä toimialan talousarvioeh-
dotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019 
- 2021 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kau-
punginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus 
on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien 
erien mukaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdotuksessa yksilöi-
dyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet koskien asuntotu-
otannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpitoa ja investointe-
ja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestelmän kehittämistä, 
toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä puistoinvestointien 
tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi lopullisen budjettie-
sityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja 
katsoo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta netto-
budjetoiduksi.

Käsittely
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28.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
Sari Hildèn ja tiimipäällikkö Jarkko Karttunen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että tässä ehdo-
tuksessa yksilöidyt talousarvioehdotuksessa toteutumattomat tarpeet 
koskien asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä, tilahankkeiden ylläpi-
toa ja investointeja, katujen ja viheralueiden ylläpitoa, liikennejärjestel-
män kehittämistä, toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamista sekä 
puistoinvestointien tasoa ovat merkittäviä ja niiden huolellinen arviointi 
lopullisen budjettiesityksen valmistelussa on tärkeää.

Kaupunkiympäristölautakunta kiinnittää lisäksi huomiota valmisteilla 
olevaan Helsingin merelliseen strategiaan ja sen sisältäviin mahdollisiin 
resurssitarpeisiin sekä käyttömenojen että investointien osalta ja 
katsoo, että nämä tarpeet niiden selkeytyessä tulisi ottaa osaksi budjet-
tiehdotuksen arviointia.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: "Kau-
punkiympäristölautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet ra-
kennusvalvontapalvelujen muuttamiseksi vuoden 2019 alusta nettobud-
jetoiduksi."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Risto Rautavan vastaehdotukset.

21.08.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2018 § 70

HEL 2018-005239 T 02 02 00
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2019 ta-
lousarvion ja 2020-2021 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen kau-
punginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2019 talousarvioon

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2019 – 2021

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. En-
sihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 2 % 
p.a, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun henkilöstön 
entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin.

Ensihoitopalvelussa palvelun tuottajana toimiva pelastuslaitos ja pal-
velun järjestämisvastuussa oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiiri ovat tunnistaneet riskin kiireellisen ensihoidon palvelutason las-
kusta. Helsingissä kuljettavien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuu-
saika on erittäin korkea. Vuoden 2010 tasoon verrattuna lähes 40 % 
kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu ja kriittiselle tasolle 
noussut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria paineita ensihoitohen-
kilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatutason säilyttämiselle. Ti-
lanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursseja kasvatetaan talous-
suunnitelmakaudella 11 henkilötyövuodella.

Toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien uudistusten ja ilmiöiden vaikutukset toimintaym-
päristöön

Maakuntauudistuksessa Helsingin pelastuslaitos siirtyy 1.1.2021 Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. 
Uudistuksen arvioidaan heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa 
pelastustoimen palvelutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksen-
mukaisella tavalla pelastustoimen resurssien ja palveluiden jakaantues-
sa laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pe-
lastustoimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta ko-
skevan päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuk-
sen vaikutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät 
ole tiedossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin 
väestönsuojatilojen ylläpidon kannalta.

Helsingin pelastuskoulua ollaan lakkauttamassa pelastustoimen valta-
kunnalliseen uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyen. Lakkaut-
tamisen myötä ei enää ole mahdollista integroida pelastajakoulutusta 
suoraan pelastuslaitoksen työelämätarpeisiin ja terveydenhuollon am-
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mattitutkinnon omaavien pelastajien rekrytointi vaikeutuu. Pidemmällä 
aikavälillä pelastajan tehtävät eriytyvät ensihoitajan ammatista, mikä 
johtaa nykyistä huomattavasti heikompaan ensihoidon sekä pelastusto-
iminnan suorituskykyyn suuronnettomuustilanteissa. 

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä, koska pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika on keskimäärin yli kuusi minuuttia yli 50 % 
tehtävistä. Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan palvelutaso Helsing-
issä on tarkoituksenmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla järjestetty 
eikä aluehallintoviranomaisen käyttämä yksipuolinen toimintavalmiu-
smittari anna oikeaa kuvaa palvelutason riittävyydestä. Riskianalyysin 
perusteella toimintavalmiusresursseja lisäämällä voitaisiin saavuttaa si-
itä aiheutuvat kustannukset huomioiden vain marginaalista hyötyä pal-
velutasossa, mitä ei Helsingin pelastustoimen alueen kokonaisturvalli-
suuden kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena.  

Irtaimen investoinnit

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2019 ja 
taloussuunnitelmat 2020 – 2028 ovat liitteenä. Vuoden 2019 tärkeimpiä 
investointeja ovat ensihoidon defibrillaattorit ja ensihoitoautot sekä 
öljyntorjuntakaluston täydennyshankinnat.

Pelastustoimen ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen inve-
stoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Rakenta-
misen tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvion vaikutusarviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Maailman toimivin kaupunki

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kestävän kasvun turvaaminen ja uudistuvat palvelut

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan saatavuuden kriittisellä tarkas-
telulla varmistetaan yleistä turvallisuutta Helsingin kaupunkirakenteen 
kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Helsingin pelastusliiton roolia pe-
lastuslaitoksen viranomaistoiminnan tukena onnettomuuksien ehkäi-
syssä vahvistetaan.
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Uudistuvat palvelut

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista tietojärjestelmää pal-
veluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi 
valvontatoiminnassa. 

Pelastuslaitos panostaa henkilöstön tietosuojaosaamiseen.

Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Pelastustoimen investointitasoa tai käyttömenoja ei kasvateta pelkän 
reaktiivisen toimintakyvyn nostamiseksi, koska siitä saavutettavan tu-
ottavuushyödyn arvioidaan olevan marginaalinen.

Henkilöstösuunnitelma 2019 – 2021

Pelastuslaitos perustaa kuusi uutta pelastustoiminnan vakanssia vuon-
na 2019. Vakansseilla varmistetaan pelastustoiminnan valmiuden yl-
läpito ja riittävät pelastustoiminnan johtamisen resurssit.

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2020-2021 yhteensä 
11 pelastajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason 
ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä 
lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

Vallitsevassa suhdanteessa pelastuslaitos ei kykene kilpailemaan työ-
voiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajetta erityi-
sesti valvontatoiminnassa. Lisäksi päällystötason henkilöstövaje luo 
pullonkauloja pelastustoiminnan asiantuntijatoimintaan. Ongelman rat-
kaisemiseksi taloussuunnitelmakaudella pelastuslaitos panostaa enna-
kolliseen rekrytointiin sekä työnkuvien kehittämiseen kriittisten osaa-
mistarpeiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen paranta-
miseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2019 – 2021

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
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lastuslaitos tutkii myös aktiivisesti pelastusasemaa kevyempien ratkai-
sujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittämiseksi.

Malmin vanhan aseman korvaavan tilan rakentamisen suunnittelu on 
aloitettu ja projekti pyritään käynnistämään 2019. Aseman henkilöstö 
on nyt sijoitettu väliaikaisiin tiloihin sisäilmaongelmien johdosta. Raken-
tamisen toteuttaminen edellyttää rahoituksen osoittamista kaupunkiym-
päristön investointibudjetista.

Malmin alueen lisäksi pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa su-
unnitellaan kehitettävän Konala-Lassilassa sekä Laajasalossa, jossa 
pelastusaseman rakentamistarve liittyy olennaisesti Kruunuvuorenran-
nan rakentamiseen ja alueen väestömäärän merkittävään kasvuun alu-
een muun rakentamisen valmistuessa. Näiden alueiden mahdolliset ti-
latarpeet tarkentuvat taloussuunnitelmakauden lopulla.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen, pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan ti-
etojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeinen tehtävä

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä 
toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaik-
utuksia.

Mittari: Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.

Mittari: Pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen 
riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä. 

Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. 

Mittari: Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kiireellisyysluokkien 
A ja B tehtävissä.

Mittari: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vä-
hintään 32 %.
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Uudistuvat palvelut

Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. 

Mittari: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 
2018.

Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.

Mittari: Sairauspoissaolot VATU-menettelyt toteutuvat.

Taloudellisesti kestävä kehitys

Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa  kaupungin kasvu ja palvelutar-
peen muutokset huomioiden.

Mittari: Tulosbudjetti ei ylity.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2018 § 16

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja esittää 
kaupunginhallitukselle taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 
talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019 – 
2021 liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 196
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HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen sosiaali- ja terveystoimia-
lan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019−2021 taloussuunnitel-
maksi.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kau-
punginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin 
sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019−2021 laatimi-
sohjeet (liite 5).

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palveluiden las-
kennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. Toimia-
lan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu 
kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden määrän 
suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelutarpeen 
kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelujen tar-
peen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, minkä lisäk-
si menopaineita tulee mm. kustannustason noususta ostopalveluissa ja 
palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, josta kau-
pungin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 miljoo-
naa, minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tuottavuutta 
parantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kasvua tiettyyn 
rajaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa palvelujen 
laatua ja määrää heikentämättä.

Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhal-
litukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 mil-
joonaa euroa kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialle käytettäväksi 
seuraavasti:

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen ja syrjäyty-
misen ehkäisemiseen 5 milj. euroa
- ennaltaehkäisevien palvelujen ja avopalvelujen vahvistamiseen
- lastensuojelun sijaishuollon tarpeen kasvuun vastaamiseen

2. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen 6 milj. euroa
- palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen arvio-
innin vahvistamiseen
- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, ri-
ittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla

3. Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
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talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
saatavuuden parantamiseen.

Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakun-
nan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös 
kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- 
ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten ky-
vykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevaisu-
udessa mittaamaan.

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään seuraavasti: Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulla 21 muutetaan kohta "Omaishoidon 
tuen käyttöä palveluiden tuottamistapana tuetaan edelleen vahvasti" 
muotoon "Omaishoidon tuen käyttöä tuetaan edelleen vahvasti".

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen uusi kap-
pale: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sote-palvelui-
den laskennallinen tuottavuustavoite on annetulla menoraamilla 1,3 %. 
Toimialan painelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin koh-
distuu kysynnän kasvua johtuen väestönkasvusta, yli 75-vuotiaiden 
määrän suuresta kasvusta sekä lastensuojelun merkittävästä palvelu-
tarpeen kasvusta. Ikääntymisen ja väestönkasvun aiheuttama palvelu-
jen tarpeen kasvu on toimialan arvion mukaan noin 14 miljoonaa, 
minkä lisäksi menopaineita tulee mm. kustannustason noususta osto-
palveluissa ja palkankorotuksista. Kokonaispaine on noin 20 miljoonaa, 
josta kaupungin strategian mukainen tuottavuustavoite 0,5 % on noin 7 
miljoonaa, minkä jälkeen jää vielä 12 miljoonaa säästettäväksi. Tu-
ottavuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan hillitä kustannusten kas-
vua tiettyyn rajaan saakka, mutta tässä mittaluokassa se on haastavaa 
palvelujen laatua ja määrää heikentämättä. 

Lisäksi muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen ensimmäi-
nen lause alkamaan seuraavassa muodossa: "Tämän vuoksi sosiaali- 
ja terveyslautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle lautakuntien 
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esitysten perusteella jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdenne-
taan...."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
sa vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösehdotuksessa esitetyn jakosuunnitel-
man kohdan 3 viimeiseen kohtaan "sekä mielenterveys- ja päihdepal-
velujen" siten, että koko kohta 3 kuuluu seuraavasti:

"Palvelujen saavuuden turvaamiseen 2 milj. euroa
- sähköisten palvelujen lisäämiseen osallisuuden vahvistamiseksi, ma-
talan kynnyksen kontaktien mahdollistamiseksi ja palvelujen saatavuu-
den parantamiseksi asiakkaan omassa toimintaympäristössä
- terveysasemapalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
saatavuuden parantamiseen."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan päätösehdotuksesta kohta "- turvallisen 
ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen monipuolisilla ja riittävillä pal-
veluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistami-
seen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla".

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 4:
Jäsen Heidi Ahola: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava lau-
se: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että talousarviossa 
vastataan alan työvoimapulaan myös alan pienimpiä palkkoja nosta-
malla erityisesti työvoimapulasta kärsivissä tehtävissä.”

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Vastaehdotus 5:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Samalla 
sosiaali ja terveyslautakunta toteaa, että pääasiallisesti maahanmuuto-
sta johtuva väestönkasvu vanhusväestön palveluntarpeiden ja lasten-
suojelun tarpeiden lisäksi rasittaa jo ennestään tiukkaa talousraamia. 
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuutto-
palveluiden 23,4 prosentin budjettikasvu on omiaan heijastamaan me-
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nolisäyksiä myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 
Helsingissä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 6:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään päätösesitykseen uusi kohta: "Talousar-
vioesityksen sitovien tavoitteiden mittareiden lisäksi lautakunnan tahto-
tila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään mittaamaan myös kotihoidon 
asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. Näin ollen sosiaali- ja ter-
veyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy toimiin teknisten kyvyk-
kyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua pystytään tulevaisuu-
dessa mittaamaan."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Vastaehdotus 7:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa painotetaan erityi-
sesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä palveluja" mu-
utetaan muotoon "Palvelutarpeisiin vastaamiseksi toiminnassa painote-
taan erityisesti kotona asumista tukevia ja kuntoutumista edistäviä pal-
veluja kuitenkin siten, että ympärivuorokautisen hoivan piiriin pääsee 
kun kotona asuminen ei ole turvallista ja kuntalaisen tarpeita vastaa-
vaa".

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Mari Rantasen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 8:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulla 5 
esitetty "On todennäköistä, että myös osa kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneista jää tai muuttaa muualta Suomesta Helsinkiin, ja osa hei-
stä tarvitsee kiireellistä tai välttämättömiä sosiaali- ja terveyspalveluja" 
muutetaan muotoon "On todennäköistä, että myös osa kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneista jää laittomasti maahan ja osa heistä ha-
keutuu Helsinkiin ja kaupungin kiireellisten ja välttämättömien sosiaali- 
ja terveyspalveluiden piiriin."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 9:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 13 kolmannen kappaleen toiseksi viimeisen virkkeen jälkeen: 
"Ikääntyneiden palveluketjun saumattomuuden edistämiseksi uusien 
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monipuolisten palvelukeskusten rakentamista pyritään kiirehtimään ja 
kotihoidon toimimista palvelukeskuksista käsin edistämään."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 10:
Jäsen Tapio Bergholm: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sivulle 
17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kohdan Palvelurakenteen ke-
ventäminen mittari "Ympärivuorokautisessa… " muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoivassa laitoshoidossa olevien 
osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja tehostetussa palveluasumisessa 
olevien osuus nousee vuoteen 2018 verrattuna. Ympärivuorokautisen 
hoivan määrää nostetaan vastaamaan paremmin tällä vuosituhannella 
tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiai-
den) lukumäärän kasvua."

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 11:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muotoon: “Ikääntyneiden palveluis-
sa palvelurakenteen muutosta jatketaan. Toiminnan painopistettä siirre-
tään kotona asumisen tukemiseen siten, että jokaiselle vanhukselle voi-
daan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ympärivuorokautiseen hoitoon 
pääsemistä parannetaan niin, että hoitoon pääsee aina silloin kun hoi-
don turvaaminen kotona ei ole enää mahdollista. Helsingin sairaalassa 
painopiste on geriatrisessa akuuttihoidossa, kuntoutuksessa ja palliatii-
visessa hoidossa. Tavoitteena on, että sekä sairaala- että arviointi- ja 
kuntoutustoiminnassa aiempaan asumiseen palaavien osuus nousee. 
Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi tavoitteena on, että kuntoutumisen 
kautta aiempaan asumiseen palataan samassa tai paremmassa kun-
nossa kuin ennen sairaalahoitoon joutumista.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 12:
Jäsen Heidi Ahola: Muutetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen lause kuulumaan seuraavasti: 
“Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi kiinnitetään eri-
tyistä huomiota henkilöstökokemuksen parantamiseen sekä työnantaja-
mielikuvan kehittämiseen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Työvoi-
man saatavuudessa keskeistä on kuitenkin myös palkkauksen kehittä-
minen.”
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Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 13:
Jäsen Heidi Ahola: Poistetaan liitteenä olevan talousarvioehdotuksen 
toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seuraava mittari: ”Ympärivuorokauti-
sessa hoivassa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee edelliseen 
vuoteen verrattuna, siten että laitoshoidon osuus hoivasta pienenee vu-
oteen 2018 verrattuna.”

Kannattaja: jäsen Mari Rantanen

Vastaehdotus 14:
Jäsen Mari Rantanen: Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen sitovan 
toiminnallisen tavoitteen palvelurakenteen keventäminen (s. 17) ensim-
mäinen mittari muutetaan seuraavaan muotoon: "Kotona asuvien osu-
us 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennallaan vuoteen 2018 verrattuna".

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan päätöseh-
dotuksesta kohta "- turvallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseen 
monipuolisilla ja riittävillä palveluilla" seuraavasti: "- turvallisen ja arvok-
kaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeen-
mukaisilla palveluilla".

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Heidi Ahola): Lisätään päätösehdo-
tuksen loppuun seuraava lause: “Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää 
tärkeänä, että talousarviossa vastataan alan työvoimapulaan myös 
alan pienimpiä palkkoja nostamalla erityisesti työvoimapulasta kärsivis-
sä tehtävissä.”

Jaa-äänet: 11
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen, Karita Toijonen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Heidi Ahola, Sandra Hagman

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Leo Bergman): Lisätään päätösesi-
tykseen uusi kohta: "Talousarvioesityksen sitovien tavoitteiden mittarei-
den lisäksi lautakunnan tahtotila on, että vuoden 2019 jälkeen pyritään 
mittaamaan myös kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää. 
Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että toimiala ryhtyy 
toimiin teknisten kyvykkyyksien päivittämiseksi, jotta tätä tunnuslukua 
pystytään tulevaisuudessa mittaamaan."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 4
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula, Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Leo Bergmanin vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 0 (tyhjää 4).

4 äänestys



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 112 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
14.11.2018

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

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä ole-
van talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoittei-
den kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokauti-
sessa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa 
hoivassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja 
tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 13 (jäsen Heidi Ahola): Poistetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen toiminnallisista tavoitteista (s. 17) seu-
raava mittari: ”Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien osuus 75 vuot-
ta täyttäneistä laskee edelliseen vuoteen verrattuna, siten että laitosho-
idon osuus hoivasta pienenee vuoteen 2018 verrattuna.”

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 10 (jäsen Tapio Bergholm): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sivulle 17 sitovien toiminnallisten tavoitteiden 
kohdan Palvelurakenteen keventäminen mittari "Ympärivuorokautises-
sa… " muutetaan seuraavaan muotoon: "Ympärivuorokautisessa hoi-
vassa laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee ja te-
hostetussa palveluasumisessa olevien osuus nousee vuoteen 2018 
verrattuna. Ympärivuorokautisen hoivan määrää nostetaan vastaa-
maan paremmin tällä vuosituhannella tapahtunutta ikäihmisten (yli 75-
vuotiaiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden) lukumäärän kasvua."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula
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Ei-äänet: 10
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra 
Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tapio Bergholmin vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 11 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 7 neljäs kappale seuraavaan muo-
toon: “Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan. 
Toiminnan painopistettä siirretään kotona asumisen tukemiseen siten, 
että jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. 
Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä parannetaan niin, että hoi-
toon pääsee aina silloin kun hoidon turvaaminen kotona ei ole enää 
mahdollista. Helsingin sairaalassa painopiste on geriatrisessa akuutti-
hoidossa, kuntoutuksessa ja palliatiivisessa hoidossa. Tavoitteena on, 
että sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa aiempaan 
asumiseen palaavien osuus nousee. Pyöröovi-ilmiön vähentämiseksi 
tavoitteena on, että kuntoutumisen kautta aiempaan asumiseen pala-
taan samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen sairaalahoitoon 
joutumista.”

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Matias Pajula

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 3 (tyhjää 1).

7 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 12 (jäsen Heidi Ahola): Muutetaan liitteenä 
olevan talousarvioehdotuksen sivun 12 ensimmäisen kappaleen toinen 
lause kuulumaan seuraavasti: “Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden 
turvaamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstökokemuksen 
parantamiseen sekä työnantajamielikuvan kehittämiseen viestinnän ja 
markkinoinnin keinoin. Työvoiman saatavuudessa keskeistä on kuiten-
kin myös palkkauksen kehittäminen.”

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Markus Kalliola, 
Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Heidi Ahola, Leo Bergman, Sandra Hagman, Kati Juva, Mari Rantanen, 
Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Heidi Aholan vastaehdo-
tuksen äänin 7 - 6.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 14 (jäsen Mari Rantanen): Liitteenä olevan 
talousarvioehdotuksen sitovan toiminnallisen tavoitteen palveluraken-
teen keventäminen (s. 17) ensimmäinen mittari muutetaan seuraavaan 
muotoon: "Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä pysyy ennal-
laan vuoteen 2018 verrattuna".

Jaa-äänet: 10
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Kati 
Juva, Markus Kalliola, Matias Pajula, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Mari Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

14.08.2018 Pöydälle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 59

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussu-
unnitelmaehdotuksen vuosille 2019–2020.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.08.2018 § 114

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä  liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2019-2021 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Samalla johtokunta päätti kehottaa varmistamaan henkilöstön riittävyy-
den liikennemäärien kasvaessa.

Käsittely

16.08.2018 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaan 
uuden kappaleen:
Samalla johtokunta päättää kehottaa varmistamaan henkilöstön riittä-
vyyden liikennemäärien kasvaessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 20

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhalli-
tukselle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi
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§ 370
Inkomstskattesats för år 2019

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde 18,0 % som inkomstskattesats för år 2019.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige i enlighet med 111 § i kom-
munallagen, senast i samband med att budgeten godkänns, ska fatta 
beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocent-
satser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i la-
gen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomst-
skattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjär-
dedels procentenhets noggrannhet. 

År 2018 har kommunernas skatteintäkter utvecklats bättre än budgete-
rat. Att kommunalskatteintäkterna utvecklats bättre än väntat beror i 
huvudsak på ökningen i lönesumman. Kommunalskatteintäkterna i 
Helsingfors beräknas uppgå till 2 600 miljoner euro 2018, vilket är 70 
miljoner euro mer än budgeterat. Det är dock anmärkningsvärt att de 
redovisade kommunalskatterna år 2018 lägger sig på ungefär samma 
nivå som de redovisade kommunalskatterna åren 2017 och 2016. Kor-
rigeringen i de redovisade kommunalskatterna i slutet av år 2018 på 
grundval av den slutförda beskattningen för skatteåret 2017 (den s.k. 
debiteringsredovisningen) förutspås bli något negativare än ett år tidi-
gare, vilket för sin del försvagar tillväxten i kommunalskatteintäkterna 
från året innan.
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Budgeten för år 2019 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % 
och intäkterna år 2019 beräknas bli 2 670 miljoner euro. Detta är 2,7 % 
mer än i prognosen för år 2018. De beräknade intäkterna från kommu-
nalskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar 
över den sammanlagda tillväxten i kommunernas intäkter från kommu-
nalskatten och på den redovisade skatt som staden fått år 2018. De 
beräknade intäkterna grundar sig på de konjunkturutsikter för år 2019 
som finansministeriet presenterade i september 2018, och på finansmi-
nisteriets budgetproposition för 2019.

Den rätt stora ökningen i kommunalskatteintäkterna beror på en sam-
verkan mellan många faktorer. Utöver att lönesumman har ökat är de 
fysiska personernas exceptionellt stora förskottsåterbäringar år 2018 
en orsak till ökningen, vilket gör att nivån för 2018 blir låg under jämfö-
relseåret. Kvarskatterna förklarar också en del av förändringen, ef-
tersom största delen av kvarskatterna för skatteåret 2018 redovisas till 
kommunerna under år 2019, till följd av att beskattningen slutförs konti-
nuerligt.

Också för åren 2020 och 2021 har en relativt god tillväxt förutspåtts.

Regeringen kommer att lindra beskattningen av förvärvsinkomster 
2019. Skattelättnaderna beräknas sänka kommunalskatteintäkterna på 
riksnivå med sammanlagt ca 236 miljoner euro. Den största enskilda 
förändringen är justeringen av förtjänstnivåindex, som minskar kommu-
nalskatteintäkterna med ca 154 miljoner euro. De övriga ändringarna i 
skattegrunderna gäller grundavdraget i kommunalbeskattningen, ar-
betsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget. Med beaktande av 
den ändring i skattegrunden som förbättrar kommunalskatteintäkterna 
(begränsning av ränteavdraget på bostadslån), beräknas ändringarna 
sänka kommunalskatten med sammanlagt 223 miljoner euro. De skat-
tesänkningar som baserar sig på beslut minskar kommunernas skat-
teintäkter, men kommunerna kompenseras för dem via statsandelssy-
stemet.

Helsingfors skatteinkomstutjämning som ingår i statsandelarna uppgår 
enligt förhandsuppgifter till −343 miljoner euro 2019. Motsvarande utfall 
var −325 miljoner euro 2018. Ökningen i skatteintäktsutjämningen är 
en följd av Helsingfors gynnsamma skatteintäktsutveckling, särskilt den 
goda ökningen i samfundsskatteintäkterna, under de senaste åren. Av 
Helsingfors skatteintäktsutveckling, som är bättre än i landet i genom-
snitt, överförs en aning över 37 % (Helsingfors utjämningsavdragspro-
cent i statsandelssystemet) till en faktor som ökar statsandelarna för 
kommunerna som får skatteinkomstutjämning.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 668

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.  

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 371
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2019

HEL 2018-010889 T 02 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bestämde följande fastighetsskatteprocentsatser för 
år 2019:

 den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93
 skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41
 skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93
 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93
 skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen före-
skrivs att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken 
av kommunens fastighetsskatteprocentsatser, inom de intervall som 
anges i lagen, samtidigt som inkomstskattesatsen för finansåret fast-
ställs. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels 
procents noggrannhet. Varje kommun ska alltid bestämma en allmän 
fastighetsskatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för 
stadigvarande boende och en skatteprocentsats för andra bostads-
byggnader. En kommun kan, om den så önskar, fastställa en särskild 
skatteprocentsats för kraftverk, för allmännyttiga samfund och under 
vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner 
(Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestäm-
ma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.
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I enlighet med riksdagens beslut är fastighetsskatteprocenternas inter-
vall i beskattningen för 2019 följande:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93–2,00

- skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41–
1,00

- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00

- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, i de kom-
muner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen lägst den av fullmäk-
tige bestämda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjd med 3,00, 
dock högst 6,00

- fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00

- fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och -konstruk-
tioner 0,93–3,10

År 2018 är fastighetsskatteprocentsatserna i Helsingfors som följer:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

- skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93

- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93

- skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2019 uppgå till 278 miljo-
ner euro. Fastighetsskatten uppskattas inbringa 263 miljoner euro år 
2018.

Av den beräknade ökningen på 15 miljoner euro i intäkterna från fastig-
hetsskatten beror ungefär hälften på att fastighetsbeståndet har vuxit, 
och att skattebasen därigenom förväntas växa. Den andra hälften av 
ökningen är en följd av högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 
29.3.2018, som ändrar den rättspraxis som gäller fastighetsskatten för 
fastigheter med s.k. dubbla planbestämmelser. I Helsingfors finns det 
sådana fastigheter i innerstaden. Om marken används som byggplats 
för en större byggnad än detaljplanen anger, ska detta beaktas då be-
skattningsvärdet vid fastighetsbeskattningen bestäms för marken.

Helsingfors stad har för 2019 års beskattning meddelat Skatteförvalt-
ningen uppgifter om den byggda våningsytan på ungefär 1 500 fastig-
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heter med dubbla planbestämmelser där det genomförda byggandet 
överskrider byggrätten i detaljplanen.

Allt som allt finns det omkring 35 000 fastigheter som beskattas i 
Helsingfors. Staden främjar en precisering och uppdatering av de upp-
gifter som utgör underlag för fastighetsskatten, så att beskattningen 
kan verkställas så rättvist som möjligt.

Från och med 2020 förnyas beräkningen av beskattningsvärdena ge-
nom ett projekt för reform av beskattningsvärden i fastighetsbeskatt-
ningen. Det är meningen att fastighetsbeskattningen ska förnyas så att 
beskattningsvärdena bättre motsvarar prisnivån och byggkostnaderna i 
området. Målet med reformen är inte att höja eller sänka fastighetsskat-
ten, men skattebördan fördelar sig från år 2020 delvis på ett nytt sätt 
mellan olika fastigheter.

Ett annat mål med reformen är att skapa ett tydligt, lättfattligt och enkelt 
värderingssystem för byggnader och mark. Det nya systemet är rättvi-
sare, eftersom beskattningsvärdena uppdateras årligen enligt de nyas-
te uppgifterna. Hittills har grunderna för beskattningsvärdena justerats 
schablonmässigt så att de motsvarar förändringen i byggnadskostnads-
index, medan tomtpriserna har justerats bara områdesvis och sällan.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteför-
valtningen senast den 17 november.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 669

HEL 2018-010889 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto määrää vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seu-
raavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 372
Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Malminkartano och 
Malmgårds ungdomsgård

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för barndaghemmet 
Malminkartano och Malmgårds ungdomsgård, daterad 2.5.2018, enligt 
vilken projektet omfattar högst 3 049 m² bruttoyta och byggkostnaderna 
för projektet uppgår till högst 11 774 000 euro exklusive mervär-
desskatt i prisnivån för mars 2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Projektplanen för daghemmet Malminkartano och Malmgårds ung-
domsgård gäller ersättande av de nuvarande lokalerna i dåligt skick 
med en nybyggnad.

Meningen är att förlägga ett daghem med 250 platser, ungdomslokaler 
och lokaler för användning på kvällarna och för gemensamt bruk till ny-
byggnaden. Nybyggnaden ersätter barndaghemmet Apilas lokaler i då-
ligt skick på Arrendegränden 3 och Kådvägen 6, barndaghemmet Ti-
moteis lokaler på Pigstigen 3 och ungdomsservicens tidigare lokaler på 
Pigstigen 3.

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn, 
fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. I sam-
band med projektplaneringen har företrädare för de förra stadsplane-
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ringskontoret, byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och räddningsver-
ket blivit hörda som sakkunniga. Användarna av gården har fått delta i 
planeringen av gården. Dessutom har daghemsbarnen, personalen och 
barnens föräldrar gett förslag för gårdsplaneringen.

Projektplanen finns som bilaga 1.

Fostrans- och utbildningsnämnden har tillstyrkt projektplanen i sitt utlå-
tande 30.10.2018. Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt projektplanen 
i sitt utlåtande 16.10.2018.

Föredragandens motiveringar

Behov

I Malmgård finns för närvarande barndaghemmet Apila, som fungerar 
på Arrendegränden 3 och Kådvägen 6, och barndaghemmet Timotei på 
Pigstigen 3. Daghemmens nuvarande lokaler är i dåligt skick.

Småbarnspedagogiken har meddelat att behovet av daghemsplatser i 
Malmgård är 250. I nybyggnaden ska det finnas gemensamma lokaler 
för de nuvarande daghemmen Timotei och Apila. Det kommande dag-
hemmet Malminkartano ligger i västra området för småbarnspedagogik 
i distriktet Malmgård och utgör en del av det permanenta servicenätet i 
området.

Ungdomsgården på Pigstigen i Malmgård stängdes med anledning av 
omfattande fuktskador i slutet av 2016. Ungdomscentralen hade då lo-
kaler på sammanlagt 869 m² i sitt bruk. För tillfället utövar ungdomsgår-
den sin verksamhet i tillfälliga lokaler på Boställsvägen 4. Ungdomsser-
vicen har angett ett lokalbehov på 500 m² lägenhetsyta. Malmgård är 
ett viktigt verksamhetsområde för ungdomsservicen. I området bor ett 
stort antal barn och unga i 9–17 års ålder som hör till den centrala mål-
gruppen för ungdomsservicen. Kompletteringsbyggandet i Malmgård 
gör att antalet ungdomar i området kommer att öka ytterligare.

Byggnader

På byggplatsen på Pigstigen 3 ligger för närvarande en gammal skol-
byggnad och ett separat bostadshus. Den förra skolbyggnaden i en vå-
ning blev färdig år 1979. Byggnaden inrymmer för närvarande barndag-
hemmet Timotei som har 108 daghemsplatser. I byggnaden fanns tidi-
gare en ungdomsgård som stängdes i slutet av 2016 med anledning av 
fuktskador. De befintliga byggnaderna på byggplatsen är i så dåligt 
skick att det inte lönar sig att genomföra en ombyggnad utan de rivs. 
Rivningen av byggnaderna genomförs som ett separat projekt. Målet 
för nybyggnadsprojektet är att uppföra en nybyggnad på de befintliga 
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byggnadernas plats. Nybyggnaden kommer att inrymma både dag-
hemslokaler och ungdomslokaler. I nybyggnadsprojektet har det beak-
tats att både inomhus- och utomhuslokalerna används gemensamt av 
barn och unga och av kommuninvånarna på kvällar och veckoslut.

Plan

Projektet genomförs i enlighet med de gällande byggbestämmelserna 
och anvisningarna från Helsingfors byggnadstillsynstjänster. Lokalerna 
planeras så att de blir hälsosamma, trygga och lättillgängliga. I plane-
ringen och byggandet fästs särskilt avseende på inneluftens kvalitet, 
belysningen, utnyttjandet av naturligt ljus och ljuddämpningen.

Daghemmet och ungdomsgården kommer att använda byggnaden. En 
del av lokalerna och alla gårdsområden är i gemensamt bruk. Det är 
dessutom möjligt att hyra ut lokalerna till utomstående aktörer. Byggna-
den har en stomme av betong. Fasaderna bekläs till största delen med 
röd tegel. Daghemmets del av byggnaden får ha två våningar och ung-
domsgårdens del ska ligga i en våning. I projektet förbereds genom 
strukturella och tekniska lösningar på att lokalerna ska kunna modifie-
ras.

För daghemslokalernas del syftar man till att skapa flexibla och öppna 
lärmiljöer och ett daghem med effektiva lokallösningar. Lokalerna pla-
neras så att de stämmer överens med det nuvarande småbarnspeda-
gogiska verksamhetssätt som betonar barnens delaktighet och små-
gruppsverksamheten.

I ungdomsgårdens lokaler har ett vardagsrum planerats som verksam-
hetens kärna och ett kök som stöder funktionerna och lämpar sig för 
medborgarverksamhetens behov. Därtill har det i lokalerna planerats 
smågruppsrum för ungdomsverksamheten och en gymnastiksal på 
200 m² för gemensamt bruk med daghemmet. Byggnadens gårdsområ-
den har också planerats så att de lämpar sig för ungdomsverksamhe-
ten i och med att en sömlös användning av ungdomsgården och gårds-
området möjliggör bl.a. äventyrs- och miljöverksamhet i större omfatt-
ning än den tidigare lokallösningen.

Ett mål för planeringen är att nybyggnaden ska kunna hållas i använd-
bart skick genom att reparera ytor och förnya byggnadsdelar och -sy-
stem så länge och till så låga kostnader som möjligt. På detta sätt kan 
man undvika egentliga omfattande ombyggnader. En förutsättning för 
att byggnadsdelarna ska nå sin normala livslängd är dock att det ska 
göras upp ett underhålls- och kontrollprogram och åtgärderna i pro-
grammet ska genomföras.

Projektets omfattning och byggkostnader
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Projektet omfattar totalt 3 049 m² bruttoyta och 2 500 m² lägenhetsyta. 

Lokalerna fördelas mellan användarna enligt följande:
- småbarnspedagogik och förskoleundervisning 2 000 m² lägenhetsyta
- ungdomstjänster 500 m² lägenhetsyta.

Byggkostnaderna i kostnadsnivån 3/2018 (byggnadskostnadsindex 
102,1 och anbudsprisindex 180,8) uppgår till 11 774 000 euro 
(3 862 euro/m² bruttoyta) exklusive mervärdesskatt.

Prognoserad hyra

Lokalkostnaderna för projektet, dvs. den interna hyran för fostrans- och 
utbildningssektorn enligt anvisningarna för behandling av lokalprojekt 
(stadsstyrelsen 14.12.2015, § 1028) är ca 26,14 euro/m² lägenhetsyta, 
52 280 euro i månaden och ca 627 360 euro om året. Av detta är kapi-
talhyrans andel 44 520 euro/m² lägenhetsyta i månaden och under-
hållshyrans andel 7 760 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Grunden för 
hyran per kvadratmeter är 2 000 m² lägenhetsyta. Den interna hyran för 
kultur- och fritidssektorn är ca 25,36 euro/m² lägenhetsyta, 12 680 euro 
i månaden och ca 152 160 euro om året. Av detta är kapitalhyrans an-
del 10 740 euro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyrans an-
del 1 940 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Grunden för hyran per 
kvadratmeter är 500 m² lägenhetsyta.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter att man fått reda på de faktiska 
kostnaderna för projektet. Underhållshyran justeras så att den motsva-
rar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs. Kostnaderna 
för de tillfälliga lokalerna har i enlighet med anvisningarna för behand-
ling av stadens lokalprojekt beaktats i kapitalhyran.

Tillfälliga lokaler

Projektet förutsätter tillfälliga lokaler för de 108 daghemsplatserna på 
det nuvarande daghemmet Timotei. De tillfälliga lokalerna har beräk-
nats som nödvändiga under ca 22 månaders tid. De tillfälliga lokalerna 
placeras enligt planerna på Boställsstigen 13 norr om Pigparken. Kost-
naderna för de tillfälliga lokalerna beräknas uppgå till totalt 
ca 900 000 euro (exklusive mervärdesskatt). Kostnaderna för de tillfälli-
ga lokalerna har beaktats i den beräknade hyran och de ingår alltså in-
te i byggkostnaderna angivna i projektplanen.

Finansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2018–2027, 
godkänt av stadsfullmäktige 29.11.2017, har anslag på sammanlagt 
11,4 miljoner euro reserverats för planeringen av projektet och byggar-
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betena. Den huvudsakliga finansieringen för projektet föreslås för åren 
2018–2019. Projektets ändrade tidtabell beaktas i det nya förslaget till 
byggnadsprogram.

Projektets genomförande och tidtabell

Byggnaden är i Helsingfors stads ägo. Stadsmiljösektorn har byggan-
svaret i projektet. Projektet genomförs som en entreprenad med hel-
hetsansvar. Målet med tanke på tidtabellen är att byggnaden ska tas i 
bruk i augusti 2020.

Fostrans- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens utlåtanden

Fostrans- och utbildningsnämnden har 30.10.2018 tillstyrkt projektpla-
nen i sitt utlåtande. Nämnden konstaterar i utlåtandet att jämfört med 
de nuvarande lokalerna medför nybyggnadsprojektet hälsosamma och 
trygga lokaler som gör det möjligt att mångsidigt använda lokalerna. 
I nybyggnadens lokaler är det möjligt att bättre beakta de funktionella 
faktorerna i planen för småbarnspedagogik. Projektet möjliggör närser-
vice i enlighet med strategin i Malmgårdsområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har 16.10.2018 tillstyrkt projektplanen i sitt 
utlåtande. Nämnden konstaterar i utlåtandet att Malmgård är för ung-
domsservicen ett viktigt verksamhetsområde i vilket det finns represen-
tanter som hör till en central målgrupp för ungdomsservicen. Behovet 
av ungdomslokaler i området består också i framtiden och antalet ung-
domar kommer att öka ytterligare med anledning av kompletteringsbyg-
gandet i området.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 2821U20055 Hankesuunnitelma 020518

Bilagematerial

1 2821U20055 Hankesuunnitelman liitteet oheismateriaalina

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 686

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten päiväkoti Malminkartanon ja nuori-
sotalo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa maalis-
kuun 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 237

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa Malminkartanoon tulevan 
päiväkodin uudisrakennushankkeesta koskevasta, kaupunkiympäristön 
toimialan 2.5.2018 päivätystä, hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Piianpolku 
3, 00410 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin 
osoitteeseen Piianpolku 3, 00410 Helsinki. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229
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pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 201

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi omalta osaltaan puoltavan 
lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon nuorisotalon 
uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 
2.5.2018. Lisäksi lautakunta lausui seuraavaa:

Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piian-
polku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvau-
rioiden vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi. 
Nuorisotilakäytössä tiloja oli 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimin-
taa harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie 4 sijaitsevassa 
tilassa.

Toiminta

Malminkartano on nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa on 
nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle nu-
orisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee lisään-
tymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuo-
ne, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. 
Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pien-
ryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suurui-
nen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat ovat suunniteltu myös nuorten 
käyttöön soveltuviksi, siten että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton 
käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan pa-
remmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Aikataulu ja kustannukset

Malminkartanon nuorisotilan ja päiväkodin uudishanke on vuoden 2018 
talousarvioon merkityssä talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmas-
sa vuosiksi 2018–2027 siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu vuo-
sille 2019–2020. Uudisrakentaminen alkaa kesällä 2019 ja valmistuu 
alustavan aikataulun mukaan loppukesästä 2020. Laajuudeltaan nuori-
sotila on 500m² ja päiväkoti 2 000 m².

Uuden nuorisotilan vuokra on 25,36 euroa/htm², 12 680 euroa/kk eli no-
in 152 160 euroa vuodessa. Päiväkodin hieman suurempi vuokra 
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johtuu väistötilojen kustannusten huomioimisesta. Nykyinen sisäisen 
vuokran ja tilahankkeiden toimintamalli ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kannalta yhteishankkeisiin kannustava. Esimerkiksi tässä 
hankkeessa pääomavuokraan vaikuttavat investointikustannukset on 
jaettu tilamäärien suhteessa ja ylläpitovuokra on kummallekin vuokra-
laiselle sama, vaikka perinteisesti päiväkotien investointi- ja ylläpitome-
not ovat suurempia kuin nuorisotilojen.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka si-
sältää kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Lauri Hiltunen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 31021

lauri.hiltunen(a)hel.fi
Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71223

jaakko.rautavaara(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.05.2018 
§ 70

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lastenpäiväkoti Malminkartanon ja nuoriso-
talo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymi-
stä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 eu-
roa maaliskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antavat han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
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Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 373
Detaljplaneändring för Stationskarlsgatan 3 i Östra Böle (nr 12391)

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 17028 i 17 
stadsdelen (Böle) enligt ritning nr 12391, daterad 5.4.2016 och ändrad 
21.9.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 kartta, päivätty 5.4.2016, 
muutettu 21.9.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 selostus, päivätty 
5.4.2016, muutettu 21.9.2018

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 21.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen 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

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller kvarteret 17028 i Östra Böle, som ligger vid 
Stationskarlsgatan 3. Planlösningen gör det möjligt att bygga ett bo-
stadshöghus i stället för den nuvarande kontorsbyggnaden.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 13 880 m² vy och våningsytan 
för affärslokaler uppgår till 250 m² vy. Antalet invånare ökar med 
ca 350. Mängden våningsyta för affärslokaler som utgår är totalt 
14 500 m² vy. Ändringen av användningsändamål medför att tomtens 
byggrätt minskar med 370 m² vy. Kvartersexploateringen är e=4,85.

Genomförandet av planlösningen innebär att invånarantalet i Östra Bö-
le ökar. Antalet kontorslokaler minskar, låt vara att den befintliga kon-
torsbyggnaden redan länge har stått oanvänd. Planläggningen av Mel-
lersta Böle ger förutsättningar för en avsevärd tillväxt i fråga om kon-
torslokaler på området.

Föredragandens motiveringar

Planlösningen är förenlig med Helsingfors gällande generalplan 2002 
med rättsverkningar och främjar genomförandet av stadens strategiska 
målsättningar. I detaljplanelösningen har även målen i den nya gene-
ralplanen för Helsingfors (stadsfullmäktige 26.10.2016) beaktats.

På området ligger en sexvånings kontorsbyggnad från år 1978 
(11 154 m² vy), vars parkeringsplatser ligger i en tvåvånings underjor-
disk parkeringshall under tomten. Nordväst om det område som änd-
ringen gäller ligger Böle bibliotek, och på den sydvästra sidan finns 
Fredsstationen. Det övriga byggnadsbeståndet i området representerar 
betongelementsarkitektur som var typisk för 1960- och 1970-talet. 
Byggnaderna har 3–12 våningar.

I den gällande detaljplanen (år 2006) har området betecknats som ett 
kvartersområde för kontorsbyggnader (KT). Den byggrätt som har anvi-
sats i kvarterets våningar uppgår till 12 000 m² vy. Dessutom har man 
anvisat en byggrätt på 2 500 m² vy för utrymmen under tomtens gårds-
nivå och för vindsutrymmen. Kontorsbyggnaden på tomten har inte 
byggts ut enligt den detaljplaneändring från år 2006 som skulle ha tillå-
tit tillbyggnader i 4 och 5 våningar, utan byggnaden följer gränserna för 
den föregående detaljplanens (år 1983) byggnadsområde.

Stadsstyrelsen beslutade 17.8.2015 (750 §) reservera tomten åt SRV 
Rakennus Oy och fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Asemamiehen-
katu 3 för partnerskapsplanläggning och planering av ett bostadspro-
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jekt samt för utredning av möjligheterna att genomföra bostadsprojek-
tet. Enligt förslaget ska den rätt till bostadsbyggande som framdeles 
anvisas tomten genomföras som oreglerad produktion av ägar- och/el-
ler hyresbostäder utan Hitas-villkor, så att högst 50 % av byggrätten 
(våningsyta) ska kunna genomföras som produktion av hyresbostäder. 
Det föreslås i villkoren för reserveringen att man i produktionen av 
ägarbostäder bygger åtminstone 50 % av våningsytan som familjebo-
städer (två eller fler sovrum). Familjebostädernas genomsnittliga yta 
ska vara 75 m² bostadsyta. Tomten överlåts genom försäljning. Om de-
taljplanen träder i kraft innan reserveringen utlöper 31.12.2018 leder 
det till att projektet avancerar snabbare.

Förverkligandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för sta-
den.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger kvartersområdet. Planlösningen har utformats 
med anledning av en ansökan som har lämnats in av ägarna till den ar-
renderätt som gäller tomten och den kontorsbyggnad som ligger på 
tomten. Detaljplanelösningens innehåll har förhandlats fram med sö-
kandena.

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 22.4–23.5.2016. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Helen Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), 
stadsbiblioteket, stadsmuseet, fastighetskontoret, trafikaffärsverket, 
räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen 
lämnade utlåtanden om förslaget till detaljplan.

HRM meddelade att områdets vattenförsörjning är färdigt utbyggd och 
att planändringen inte föranleder utökat byggande eller flyttning av led-
ningar.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att den minskade byggrätten 
inverkar gynnsamt på belysningsförhållandena vid den nya byggna-
dens gård och omgivning. Det U-formade, halvöppna kvarterets bygg-
nadssätt skiljer sig emellertid från omgivningen. Stadsmuseet anser att 
det är viktigt att omgivningen utvecklas med beaktande av de ursprung-
liga värdena. Principerna för Stationskarlsvägen 3 kommer inte att kun-
na generaliseras i fortsättningen. Objektet eller området är inte marke-
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rat som skyddat enligt detaljplanen, även om Östra Böle är byggt på 
1970-talet som ett område dit Helsingfors City skulle utvidgas och är en 
unik företrädare för megastrukturarkitektur, varigenom det innehåller 
värden som ska bevaras och vårdas.

Det konstaterades i fastighetskontorets utlåtande att man inte bör skri-
va in en bestämmelse i detaljplanen om att minst 50 % av lägenhetsy-
tan ska bli bostäder där det utöver köket eller kokutrymmet finns tre el-
ler fler bostadsrum. En bestämmelse om familjebostäder i produktionen 
av ägarbostäder har redan inkluderats i tomtens reserveringsbeslut 
(Stadsstyrelsen 17.8.2015, 750 §). Dessutom konstaterades det i utlå-
tandet att området lämpar sig väl för en omändring av kvarteret till an-
vändning för boende. Det är ändå viktigt att man på områdesnivå tar 
hänsyn till att behovet av offentliga tjänster ökar, då antalet bostäder på 
området växer. 

Trafikaffärsverket påpekade att spårvägstrafiken förorsakar buller och 
vibrationer, något som man bör beakta i byggnadsbestämmelserna.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterade i sitt utlåtande att detalj-
planeändringen inte medför förändringar i fråga om gator eller grönom-
råden och inte heller medför kostnader för byggnadskontoret.

Helen Ab, stadsbiblioteket, räddningsnämnden och miljöcentralen ville 
inte yttra sig eller hade inget att påpeka.

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

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i påpekandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till planläggningsmålen. I förslaget till detaljplan har det gjorts 
ändringar för vilka det redogörs närmare i planbeskrivningens nästsista 
kapitel.

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

Beslutsförslaget motsvarar stadsmiljösektorns justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 137 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
14.11.2018

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

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 kartta, päivätty 5.4.2016, 
muutettu 21.9.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 selostus, päivätty 
5.4.2016, muutettu 21.9.2018

3 Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 21.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta 21.9.2018
2 Ilmakuva 21.9.2018
3 Havainnekuva 21.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen 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

Stadsbiblioteket
Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Räddningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 684

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 
17028 asemakaavan muutoksen 5.4.2016 päivätyn ja 21.9.2018 muu-
tetun piirustuksen numero 12391 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 21.9.2018

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Hankenumero 4887_1

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.4.2016 päivättyä 17. kaupungi-
nosan (Pasila) korttelin 17028 asemakaavan muutosehdotusta nro 
12391.  Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

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

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Itä-Pasilan korttelia 
17028, joka sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen toimistoraken-
nuksen tilalle. 

Tavoitteena on viihtyisä, monipuolinen, toimiva ja turvallinen asuinym-
päristö, joka sopii alueen nykyiseen ja tulevaisuudessa todennäköisesti 
osittain muuttuvaan kaupunkikuvaan.

Uutta asuntokerrosalaa on 13 880 k-m2 ja liikekerrosalaa 250 k-m2. 
Asukasmäärän lisäys on noin 350 hlöä. Toimistokerrosalaa poistuu 
12 000 + 2 500 k-m2. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä tontin ra-
kennusoikeus pienenee 370 k-m². Korttelitehokkuus ek= 4,85.



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 139 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
14.11.2018

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

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää asuntojen ja asukkaiden määrää 
Itä-Pasilassa. Toimistotilojen määrä vähenee, joskin nykyinen toimisto-
rakennus on ollut pitkään käyttämättömänä. Keski-Pasilan kaavoitus 
luo edellytykset toimistotilojen merkittävälle kasvulle alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleis-
kaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista. 

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

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 varata SRV Rakennus Oy:lle ja Ki-
inteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle tontin kumppanuuskaavo-
itusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittä-
mistä varten. Esityksen mukaan tontille vastaisuudessa osoitettava 
asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa sääntelemättömänä omistus- ja/tai 
vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-ehtoja siten, että rakennusoikeu-
desta (kerrosala) enintään noin 50 % voidaan toteuttaa vuokra-asunto-
tuotantona. Varausehdoissa esitetään, että tontille toteutettavassa 
omistusasuntotuotannossa asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee 
toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Perhea-
suntojen keskipinta-alan tulee olla 75 as-m². Tontti luovutetaan 
myymällä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee vuonna 1978 valmistunut 6-kerroksinen toimistora-
kennus (11 154 k-m2), jonka pysäköintipaikat sijaitsevat maanalaises-
sa kaksikerroksisessa pysäköintihallissa tontin alla. Muutosalueen luo-
teispuolella sijaitsee Pasilan kirjasto ja lounaispuolella Rauhanasema. 
Ympäristön muu rakennuskanta edustaa 1960- ja 70-luvuille tyypillistä 
betonielementtiarkkitehtuuria. Rakennukset ovat 3−12-kerroksisia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 2006) alue on merkitty toi-
mistorakennusten korttelialueeksi (KT), jonka pihamaan tason alapuo-
lelle saa sijoittaa pysäköinti- ja kirjapainotiloja sekä luonnonvalolla va-
laistavia toimisto-, työpaja- ja sosiaalitiloja ja niihin verrattavia tiloja. 
Korttelin kerroksiin osoitettu rakennusoikeus on 12 000 k-m2; lisäksi 
tontin pihamaan tason alapuolisille tiloille ja ullakolle on osoitettu raken-
nusoikeutta 2 500 k-m2. Tontilla olevaa toimistorakennusta ei ole laa-
jennettu tämän v. 2005 muutetun asemakaavan salliman 4- ja 5-kerrok-
sisten laajennusten mukaiseksi, vaan rakennus noudattelee edellisen 
asemakaavan (v. 1983) rakennusalueen rajoja.
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Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty ton-
tilla sijaitsevan toimistorakennuksen ja tonttia koskevan vuokraoikeu-
den omistajien hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavan muutoksen mukainen asuntotontti tullaan luovuttamaan 
tontin haltijalle vuokraamalla tai myymällä ulkopuolisen asiantuntijan ar-
vioon perustuvaan käypään hintaan.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 22.4.–23.5.2016

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 5.4.2016. 
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen hyväksymistä ja asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväk-
si. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. perheasunto-
vaatimukseen ja esitetyn kortteliratkaisun sopimattomuuteen Itä-Pasi-
laan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
 kaupunginkirjasto

Rakennusvalvontaviraston kanssa on neuvoteltu asemakaavaehdo-
tuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
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Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asi-
anomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261

ville.purma(a)hel.fi
Dan Mollgren, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Harri Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.01.2018 § 3

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Hankenumero 4887_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12391 pohjakartan 
kaupunginosassa 17 Pasila. 
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12391
Kaupunginosa17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 41/2015
Pohjakartta valmistunut: 21.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.6.2016

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.4.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausun-
topyynnön koskien Asemamiehenkatu 3 tontin asemakaavan muutosta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutoksen selostukseen 
ja katselmoinut paikalla. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lau-
sua kantanaan seuraavaa. 

Kaupunginmuseo on lausunut Asemamiehenkatu 3 hankkeen OAS-vai-
heesta. Lausunnossa tiivistetään Pasilan alueen sekä Itä-Pasilan ase-
makaavan suunnitteluhistoria, alueen arvot ja niiden yhteys 1960-luvun 
megastruktuuriarkkitehtuuriin. Alueella on kulttuurihistoriallista ja kau-
punkikuvallista arvoa rakennusaikansa yhtenäisen kaupunkikuvan ja 
kaupunkivisioiden esimerkkinä. Lausunnossa ei vastustettu Asemamie-
henkatu 3, arkkitehti Matti Hakalan vuonna 1976-78 suunnitteleman toi-
mistorakennuksen poistamista tai korvaamista asuinrakennuksella. 
OAS-vaiheen lausunnossa kaupunginmuseon kanta on, että asema-
kaavan muutos tulisi tehdä kaupunkikuvan, massoittelun ja rakennusoi-
keuden osalta alueellisen tarkastelun pohjalta.

Kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeuden vähentäminen vaikut-
taa uudisrakennuksen pihan ja ympäristön valaistusolosuhteisiin suotu-
isasti. U-muotoisen puoliavoimen korttelin rakennustapa eroaa kuiten-
kin ympäristöstä, joka on toteutettu avoimen rakennustavan periaattei-
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den mukaan. Itä-Pasilan alkuperäisessä asemakaavassa massoittelu ja 
rakennusoikeuden määrittely huomioi korttelien ja tonttien keskinäisen 
liittymisen järjestelmäarkkitehtuurin tapaan, jota Asemamiehenkatu 3 
uudessa ratkaisussa ei nyt valitettavasti seurata. Kaupunginmuseo pi-
tää kuitenkin tärkeänä ympäristön kehittämistä alkuperäiset arvot huo-
mioiden. 

Asemamiehenkatu 3 hankkeen periaatteet eivät ole jatkossa yleistettä-
vissä. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä Itä-Pasilan alueen kaupunkiku-
vallisten ja kaavahistoriallisten arvojen huomioimisen ja vaalimisen. 
Alueen arvot tulisi turvata alueellisen rakentamis- ja korjaustapaohjeen 
laatimisella. Kohteeseen tai alueelle ei kohdistu asemakaavan suojelu-
merkintöjä, vaikkakin Itä-Pasila 1970-luvulla rakennettuna Helsingin Ci-
ty-keskuksen laajentumisalueena ja ainutlaatuisena megastruktuuriark-
kitehtuurin edustajana sisältää säilytettäviä ja vaalittavia arvoja. Näiden 
arvojen säilyminen on turvattava tulevaisuudessa.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 78

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Itä-Pasila) korttelia 17028
koskevasta asemakaavamuutoksesta (Asemamiehenkatu 3)  nro. 
12391 seuraavan lausunnon:

Palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvät asiat tulee huomioida erillisneu-
votteluin pelastusviranomaisen kanssa riittävän varhaisessa vaiheessa 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 13.6.2016



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 144 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
14.11.2018

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

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupungin omistama tontti 17028/1 on vu-
okrattu Kiinteistö Oy Asemamiehenkatu 3:lle 31.12.2030 päättyvällä 
maanvuokrasopimuksella. Kaavamuutos on tullut vireille tontilla sijait-
sevan toimistorakennuksen ja tonttia koskevan vuokraoikeuden omista-
jien hakemuksesta. 

Tontti 17028/1 kuuluu vuonna 2005 hyväksytyn asemakaavan nro 
11462 mukaan KT-korttelialueeseen (toimistorakennusten korttelialue). 
Tontille on osoitettu rakennusoikeutta kerroksiin 12 000 k-m² ja lisäksi 
tontin pihamaan tason alapuolisille tiloille ja ullakolle on osoitettu raken-
nusoikeutta 2 500 k-m². Tontilla olevaa vuonna 1978 valmistunutta 6-
kerroksista toimistorakennusta (11 154 k-m²) ei kuitenkaan ole laajen-
nettu tämän v. 2005 muutetun asemakaavan mukaiseksi vaan raken-
nus noudattelee edelleen edellisen, vuodelta 1983 olevan asemakaa-
van rakennusalueen rajoja. Rakennuksen pysäköintipaikat sijaitsevat 
maanalaisessa kaksikerroksisessa pysäköintihallissa tontin alla. 

Kaavamuutoksella toimistorakennusten korttelialue (KT) 17028 muute-
taan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavaehdotuksen mukai-
nen ratkaisu mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen nykyisen toi-
mistorakennuksen tilalle. Uutta asuinkerrosalaa on 13 750 k-m² ja liike-
kerrosalaa 250 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 350 henkilöä. Toi-
mistokerrosalaa poistuu 12 000 + 2 500 k-m². Käyttötarkoituksen muu-
toksen myötä tontin rakennusoikeus pienenee 500 k-m². Korttelin auto-
paikat sijaitsevat nykyisessä laitoksessa kansitason alapuolella.

Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 (§ 750) varata SRV Rakennus 
Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle Helsingin kau-
pungin 17. kaupunginosan (Pasila) korttelin 17028 tontin 1 kumppanu-
uskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua ja toteutusedellytysten 
selvittämistä varten 31.12.2018 saakka. Varauspäätöksessä on 
määrätty muun muassa, että asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa 
sääntelemättömänä omistus- ja /tai vuokra-asuntotuotantona ilman 
Hitas-ehtoja siten, että rakennusoikeudesta (kerrosala) enintään noin 
50 % voidaan toteuttaa vuokra-asuntotuotantona. Lisäksi va-
rauspäätöksen ehdoissa todetaan, että omistusasuntotuotannossa va-
rausalueen asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perhe-
asuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Perheasuntojen keski-
pinta-alan tulee olla 75 as-m². Varauspäätöksen mukaan tontille toteu-
tettava hanke tulee toteuttaa varauksensaajan kokonaisvastuuperiaat-
teella.
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Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavaan ei tule merkitä kaavaehdo-
tuksessa nyt olevaa määräystä, jonka mukaan asuntojen huoneistoa-
lasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön / keit-
totilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Edellä kerrottuun ton-
tin varauspäätökseen on jo sisällytetty perheasuntoja koskeva 
määräys. Lisäksi perheasuntomääräys koskee omistusasuntotuotan-
toa, ei vuokra-asuntotuotantoa.

Kaavaratkaisun lähtökohtana on ollut tontin keskeinen sijainti lähellä 
Pasilan asemaa ja yleinen kaupungin tiivistämistavoite lähellä joukkolii-
kenteen asemia. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten ta-
voitteiden toteutumista siten, että lähellä kaupunginosan keskusta tyh-
jillään olevan toimistorakennuksen tontti saadaan käyttöön ja asuntojen 
määrää lisätään. Toimistotilojen poistuessa muutosalueelta työtilojen 
määrä Itä-Pasilassa pienenee. Keski- ja Pohjois-Pasilaan kaavoitetaan 
kuitenkin runsaasti lisää toimistotilaa. Koko Pasilan alueella toimisto- ja 
liiketilatarjonta kasvaa merkittävästi kaavojen toteuduttua. 

Edellä todettuun viitaten, kiinteistövirasto toteaa, että KT-korttelin muut-
taminen asuinkäyttöön soveltuu alueelle hyvin. Kiinteistövirasto huo-
mauttaa kuitenkin, että on tärkeää ottaa huomioon alueellisesti julkisten 
palvelujen (erityisesti päivähoitopalvelut ja perusopetus) tarpeen lisään-
tyminen, kun asuntojen määrä alueella kasvaa.

Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset asuntorakentamiselle ja si-
ten kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla kaupungin tontin lu-
ovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa. Kiinteistövirasto puoltaa 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomioin.

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 17.05.2016 § 199

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus. 

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
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anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 202

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentami-
sen nykyiselle korttelialueelle. Asemakaavan muutos ei aiheuta muu-
toksia katu- tai viheralueille.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastol-
le.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.04.2016 § 117

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Ksv 4887_1, karttaruutu 676496

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.4.2016 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin 
17028 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12391 hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin
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 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261

ville.purma(a)hel.fi
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus 16.12.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
kortteliin 17028, osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Korttelin nykyinen 
toimistorakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan uusi noin 6-13 kerrok-
sinen asuinkerrostalo.

Pasilan kirjaston rakennus, joka on tilakeskuksen hallinnassa, on 
välittömästi asemakaavan muutosalueen ulkopuolella korttelissa 
17032. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavamuutoksen 
avulla kirjaston sisäänkäyntiaukiota on tarkoitus korostaa. Tässä vaihe-
essa aineistosta ei vielä ilmene, miten sitä tullaan asemakaavoituksen 
avulla mahdollistamaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan suurin osa kaavoitetta-
van asuinkerrostalon autopaikoista sijoittuisi rakennuksen kellarikerrok-
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siin ja osa läheisiin Itä-Pasilan pysäköintilaitoksiin. Autopaikkaratkaisu 
ei saa vähentää Pasilan kirjaston käytettävissä olevia autopaikkoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa viitataan ehdotukseen 
Helsingin uudeksi yleiskaavaksi (6.10.2015), jossa kortteli on merkitty 
kuuluvaksi kantakaupunkiin (C2). Merkinnän mukaan rakennuksen tai 
sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava mm. liike- ja 
toimitilojen riittävä määrä. Merkinnän mukaan käyttötarkoituksen muu-
tosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Tilakeskus pitää 
tärkeänä, että kaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnissa otetaan 
huomioon julkisten palvelujen tarpeen lisääntyminen, kun asuntojen 
määrä lisääntyy alueella.

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 8.12.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Koskien  Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3 asemakaavan 
muutosta:

Nykyisessä rakennuksessa on 3 kellarikerrosta ja rakennuksen alapoh-
ja on kuivatettu normaalisti. Rakennuksessa on vain yksi syvä kohta ja 
siinä on vesitiivis rakenne. Mikäli kohteessa ei mennä nykyistä raken-
nusta syvemmälle, ei tulevallakaan rakennuksella ole vaikutuksia alu-
een pohjaveteen.

Nykyisen rakennuksen lounaisnurkan ali kulkee viemäritunneli (katto 
arviolta tasolla noin +4.5), johon nykyinen rakennus on liitetty poraliitok-
sella. Tunneli on huomioitava erityisesti, mikäli tehdään louhintoja. 

Lisätiedot
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 27.11.2015

HEL 2015-012095 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
16.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1225-
00/15.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Itä-Pasilan korttelia 17028. 
Tontti sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 3. Suunnitelma koskee 
korttelin käyttötarkoituksen muuttamista toimistorakennusten kortteli-
alueesta (KT) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Tontilla on vuonna 1978 valmistunut 6-kerroksinen toimistorakennus, 
jonka pysäköintipaikat sijaitsevat maanalaisessa kaksikerroksisessa 
pysäköintihallissa tontin alla. Tavoitteena on, että nykyinen rakennus 
puretaan ja tilalle rakennetaan noin 6-13 -kerroksinen asuinkerrostalo. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on osallisena mainittu raken-
nusviraston katu- ja puisto-osasto. Rakennusviraston edellisen organi-
saatiomuutoksen jälkeen osallisena on rakennusvirasto.

Jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia hulevesien erilaisille 
viivytysratkaisuille. Valuma-alueen hulevesijärjestelmän tulvahuippujen 
tasauksessa on tällä hetkellä ongelmia. 

Rakennusalojen muutoksissa tulee huomioida olemassa oleva infra. 
Uudisrakennuksen rakennusalan ei tule rajautua suoraan yleiselle alue-
elle. Esimerkiksi rakennuksen kuivatusjärjestelmät tulee pystyä toteut-
tamaan ja huoltamaan korttelin sisältä.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 374
Detaljplaneändring för kvarteren vid Snickaregatan i Hertonäs (nr 
12366)

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för en del av tomten 9 
och tomterna 10 och 11 i kvarteret 43057 i 43 stadsdelen (Hertonäs, 
Hertonäs företagsområde) enligt ritning nr 12366, daterad 2.2.2016 och 
ändrad 28.6.2016, 18.9.2018 och 5.11.2018, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016, muutettu 
28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12366 selostus, päivätty 2.2.2016, muu-
tettu 28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

3 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016, täydennetty 18.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Enligt detaljplaneändringen ändras tomterna 10 och 11 i kvarteret 
43057, vilka nu utgör kvartersområde för industri-, lager- och kontors-
byggnader, till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Till tomten 9 
hör en remsa som i den gällande detaljplanen anges som ett kvarters-
område för allmänna byggnader och är reserverad för en körförbindel-
se och som ändras till ett gatuområde för gång- och cykeltrafik. Bo-
stadsbyggrätten uppgår till sammanlagt 11 700 m² vy, varav 350 m² vy 
ska utgöra lokaler för varierande ändamål i gatunivå (affärslokaler, re-
stauranger, kontor eller arbetsrum). Tomtexploateringstalet är 2,3 i ge-
nomsnitt.

Detaljplanen möjliggör bostadsbyggande som förtätar samhällsstruktu-
ren i närheten av Hertonäs stadsdelscentrum och metrostation. Detalj-
planen styr till variation i höjderna på byggnaderna och byggnadsdelar-
na och i behandlingen av fasaderna. Målet med tanke på stadsbilden 
är att nybyggandet ska lämpa sig för det omgivande estetiskt splittrade 
företagsområdet.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen motsvarar den gällande Generalplan 2002 med 
rättsverkningar och främjar att stadens strategiska mål uppnås. I detalj-
planelösningen har även målen i den nya generalplanen för Helsingfors 
(stadsfullmäktige 26.10.2016) beaktats.

Området ligger i södra delen av Hertonäs företagsområde där företags-
områdets funktioner möter den i närheten av metrostationen koncentre-
rade kommersiella servicen och bostadsområdet Hertonäs strand. 
Byggnaderna på tomten 43057/10 revs år 2017. På tomten 43057/11 
finns ett lager- och kontorshus som blev färdigt på 2000-talet. I området 
gäller en detaljplan från år 1993.

Planeringsfaser och växelverkan

Tomten 43057/10 är i privat ägo. De övriga områdena är i stadens ägo. 
Detaljplanelösningen har utarbetats på stadens initiativ och med anled-
ning av markägarens ansökan, och innehållet i lösningen har förhand-
lats fram med sökanden.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.
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Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 26.2–1.4.2016. Inga an-
märkningar gjordes mot förslaget.

Detaljplanen har tidigare omfattat hela kvarteret 43057, tomten 6 i kvar-
teret 43061 och de bredvidliggande gatuområdena vid Timmermansga-
tan. Stadsplaneringsnämnden godkände 2.2.2016 ett förslag till detalj-
planeändring för dessa områden och stadsplaneringskontoret ändrade 
förslaget 28.6.2016. Förslaget har i maj 2018 återkommit till stadsmiljö-
sektorns detaljplanetjänst för fortsatt planering. Förslaget till detaljplan 
ändras nu så att det endast gäller tomterna 10 och 11 i kvarteret 43057 
(Timmermansgatan 4 och 6) och den smala markremsan i stadens be-
sittning söder om tomten 10 (en del av nuvarande tomt 9). Med undan-
tag av ändringsområdets omfattning motsvarar det ändrade förslaget till 
detaljplan till sitt innehåll det av nämnden 2.2.2016 godkända förslaget.

Grunden för minskningen av ändringsområdet är att förhandlingarna 
om detaljplanens innehåll och områdesarrangemangena kring detalj-
planen fortsätter med ägarna till tomterna 43057/4 och 5. Tomterna 
43057/7 och 8 i stadens ägo hör till samma detaljplanelösning som 
tomten 43057/4, varför även dessa har lämnats utanför detaljplanen. 
Tomten 43061/6 öster om Timmermansgatan hör med tanke på detalj-
planen samman endast med dragningen av gatulinjen för den nya 
Svarvaregränden, varför det är också ändamålsenligt att lämna tomten 
till följande planläggningsfaser eftersom färdigställandet av Svarvare-
gränden i varje fall förutsätter en detaljplaneändring för tomterna 
43057/4 och 5.

Tomten 43057/10 har tagits med i det minskade ändringsområdet för 
att göra det möjligt att främja det planerade bostadsprojektet i området 
medan planeringen av och förhandlingarna om de övriga områdena 
fortsätter. På tomten 43057/11 har det inte planerats något byggprojekt 
enligt detaljplanen, men det är ändamålsenligt att avgöra tomtens an-
vändningsändamål i samma detaljplan som tomten 43057/10. Det är 
möjligt att genomföra en detaljplaneändring för båda tomterna oberoen-
de av de övriga tomter som är i privat besittning. En del av tomten 9 in-
går i det minskade ändringsområdet eftersom den är kopplad till änd-
ringen av gränsen för tomten 43057/10 och förverkligandet av förbin-
delserna till tomten 43081/1.

I fråga om de tomter och övriga områden som tidigare hörde till områ-
det för detaljplaneändring utarbetas detaljplaneändringen vidare senare 
som en eller flera separata planläggningsprocesser på basis av ett för-
slag till detaljplan (32 §) godkänt 2.2.2016 av stadsplaneringsnämnden.

Utlåtanden
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Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM), stadsmuseet, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämn-
den, miljönämnden och fastighetskontorets tomtavdelning gav utlåtan-
den om detaljplaneförslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde bl.a. flyttning av ett blandavlopp och 
organisering av avfallshanteringen, byggande av en däckkonstruktion 
på Svarvaregränden, körförbindelser för räddningsfordon, placering av 
en släckvattenstation i området och dokumentation av en grotta från 
andra världskrigets tid i området. De flesta påpekandena i utlåtandena 
gällde områden utanför området för det ändrade förslaget till detaljplan.

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

Kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför kostnader av ringa be-
tydelse för staden för anläggandet av Svarvaregrändens första avsnitt.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Förslaget till detaljplaneändring har ändrats efter det offentliga framläg-
gandet. De vars fördel ändringarna gäller har blivit separat hörda per 
telefon eller e-post. Ägarna till tomterna 43057/4 och 5 har blivit sepa-
rat hörda per brev.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
näst sista kapitel.

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

Ett markanvändningsavtal, som undertecknades 29.3.2018, hänför sig 
till förslaget till detaljplaneändring.

Efter stadsmiljönämndens beslut 18.9.2018 (433 §) framgick det att 
tomten nr 11 hade betecknats som tomt nr 17 i ritning nr 12366. Tomt-
gränserna har inte ändrats i förslaget. Tomtnumret har i denna fram-
ställning ändrats till 11. I övrigt stämmer beslutsförslaget överens med 
stadsmiljönämndens justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12366 kartta, päivätty 2.2.2016, muutettu 
28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12366 selostus, päivätty 2.2.2016, muu-
tettu 28.6.2016, 18.9.2018 ja 5.11.2018

3 Vuorovaikutusraportti 2.2.2016, täydennetty 18.9.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Kaupunkiympäristölautakunnan 18.9.2018 esityksen jälkeen tullut kan-
nanotto

2 Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 1, lähtötietoja, 
20.10.2015

3 Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet, osa 2, suunnittelupe-
riaatteet, 20.10.2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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

Stadsmiljösektorn
Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Räddningsnämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 685

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Hertto-
niemen yritysalue) korttelin 43057 osaa tontista 9 ja tontteja 10 ja 11 
koskevan asemakaavan muutoksen 2.2.2016 päivätyn sekä 28.6.2016, 
18.9.2018 ja 5.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12366 mukaise-
na ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 433

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Hankenumero 1086_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2016 päivätyn sekä 28.6.2016 ja 18.9.2018 muutetun asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12366 hyväksymistä. Asemakaavan 
muutos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yri-
tysalue) korttelin 43057 osaa tontista 9 ja tontteja 10 ja 11. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjalli-
sesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Kiinteistö Oy Helsingin Kirvesmiehenkatu 4: 1 500 euroa.

Käsittely

18.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikko Näveri ja tonttiasiamies 
Kirsi Federley. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kok-
ouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.08.2018 § 26

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12366 pohjakartan 
kaupunginosassa 43 Herttoniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12366
Kaupunginosa: 43 Herttoniemi
Kartoituksen työnumero: 27/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.6.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.6.2016

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 2.2.2016 päivättyä 43. kau-
punginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue) korttelin 43057 tont-
tien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 43061 tontin 6 sekä katualueiden 
asemakaavaehdotuksen (muodostuvat uudet korttelit 43077 ja 43081) 
asemakaavan muutosehdotusta nro 12366. Kaavaehdotukseen tehdyt 
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostukses-
ta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallinto-
kuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu er-
ikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksella korttelin 43057 nykyiset ohjeelliset tontit 7, 
8, 10, 11 ja 12 muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten 
korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Saman kortte-
lin tontti 9 on jo aikaisemmassa asemakaavan muutoksessa (nro 
12346, voimaantulo 4.12.2015) kaavoitettu asuinrakentamista varten. 
Nykyisten kortteleiden 43057 ja 43061 läpi linjataan uusi itä-länsisuun-
tainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue.
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Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 56 650 k-m², josta vä-
hintään 1 600 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja. AK-
korttelialueiden yhteenlaskettu tehokkuuslukema on e = 2,3. Arvioitu 
asukasmäärä on 1 400.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän 
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen ter-
minaalin läheisyydessä.

Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien kor-
keuksiin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin. Kaupunkikuvallisena 
tavoitteena on ympäröivään, esteettisesti kirjavaan yritysalueeseen po-
sitiivisella tavalla sopeutuva uudisrakentaminen.

Korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (voimassa olevassa kaavassa yhtenäinen 
tontti 12) sekä 10 ovat yksityisomistuksessa. Muut muutosalueen tontit 
ja alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on käynnistetty 
kaupungin, maanomistajien ja kiinteistönhaltijoiden aloitteesta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin 
lausunnot. Muistutuksia ei esitetty. Kaavaehdotukseen tehtiin muutok-
sia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä 
luvussa ja erillisessä liitteessä. 

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Herttoniemen yritysalueen su-
unnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi 
10.11.2015.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een toiminnot kohtaavat metroaseman läheisyyteen keskittyneet kau-
palliset palvelut ja Herttoniemenrannan asuinalueen. Muutosaluetta ja 
yritysalueen eteläosaa leimaa kaupunkikuvan keskeneräisyys lukuisten 
rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–1995). Kort-
telin 43057 ohjeelliset tontit 7, 8, 10, 11 ja 12 ovat voimassa olevassa 
kaavassa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta 
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(TKT). Tontti 43057/13 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Korttelin 
tontti 43061/6 on teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
2.2.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.2.–
1.4.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, ympäri-
stölautakunnan ja kaupunginmuseon lausunnot sekä kiinteistöviraston 
tonttiosaston kannanotto. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

HSY:n lausunto kohdistui mm. sekavesiviemärin siirtämiseen ja jätehu-
ollon järjestämiseen. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
mm. Sorvaajankujalle rakennettavan kansirakenteeseen. Pelastuslaut-
akunnan lausunto kohdistui pelastusajoneuvojen ajoyhteyksiin, palove-
siaseman sijoittamiseen alueelle ja viherhuoneiden paloturvallisuuden 
huomioimiseen. 

Kaupunginmuseon lausunnossa esitettiin, että tontilla 43057/4 (Puu-
sepänkatu 3) sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikainen, mut-
ta todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola ei estä suunni-
teltua rakentamista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tu-
houtumista.

Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotossa todetaan, että yksityiselle 
maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituk-
sen 9.6.2014 (685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista mer-
kittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset 
neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neu-
vottelut on käyty. Kiinteistöviraston puolesta ei ole muuta huomautta-
mista asemakaavaehdotuksesta nro 12366. 
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Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: taidemuseo, asuntotu-
otantotoimisto, Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavase-
lostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta sekä 
kaupunginmuseon lausunnon johdosta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa yleisten alueiden rakentamisesta 900 000 euroa ja se-
kavesiviemärin siirtämisestä 120 000 euroa. Elisan puhelinkeskuksen 
siirtämisen kustannukset ovat arviolta 2 miljoonaa euroa. Siirrosta ai-
heutuvien kustannusten jakautuminen kaupungin, tontinhaltijoiden ja 
Elisan kesken selviää maankäyttöneuvotteluiden ja rakentamisen aika-
taulujen perusteella. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän 
kunnostamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.04.2016 § 50

HEL 2014-004702 T 10 03 03



Helsingfors stad Protokoll 20/2018 161 (180)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
14.11.2018

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

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Puusepänkortteleita koskevasta asemakaa-
van muutoksesta nro 12336 seuraavan lausunnon: 

Kaava-alueen ajojärjestelyissä tulee huomioida, että pelastustoiminta 
onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Palo- ja pelastuskaluston tu-
lee päästä riittävän lähelle rakennusta, jotta palon sammuttaminen ja 
henkilöiden pelastaminen rakennuksesta on mahdollista. 

Kaavan tulee mahdollistaa palovesiaseman sijoittaminen Sorvaajanku-
jalla sijaitsevalle (LPA-alueen eteläpuoliselle) keskusaukiolle. 

Mikäli parvekkeita korvataan lämpimillä, asuinkäyttöön soveltuvilla vi-
herhuoneilla, tulee näiden tilojen kantavat rakenteet ja palo-osastointi 
toteuttaa muun asunnon kaltaisena.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.04.2016 § 139

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Korttelialueiden väliin rakennetaan yleiselle jalankululle ja polkupyörä-
ilylle varattu Sorvaajankuja, joka tulee osittain pysäköintihallin päälle. 
Kaupunki rakentaa kadun ja sen rakenteet, ja kiinteistö vastaa pysäkö-
intihallin ja sen kansirakenteen rakentamisesta.

Kansirakenteen tulee kestää katurakenteet ja katualueen käyttökuorma 
sekä puut ja istutukset. Kansirakenteen suunnittelussa tulee käyttää ra-
kennusviraston ohjetta "Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden su-
unnitteluohjeet" (1.10.2013).

Muita uusia, rakennettavia yleisiä alueita ovat Abraham Wetterin tien, 
Linnanrakentajantien ja Kirvesmiehenkadun liittymäalueen vieressä 
oleva pieni katuaukio sekä Kirvesmiehenkadun pysäköintikaista, jalk-
akäytävä ja puurivi.
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Yleisten alueiden toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa arviolta 900 000 euroa ja sekavesiviemärin siirtä-
misestä arviolta 120 000 euroa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.4.2016

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Asemakaavan muutos koskee Herttoniemen yritysalueella Puusepän-
katu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Linnanrakentajantie 6 ja 
8:aa.  Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Samalla suunnitellaan 
uusi jalankulun ja polkupyöräilyn raitti.

Suunnittelualueella on säilynyt yksittäisiä vanhoja teollisuus- ja varasto-
rakennuksia. Näistä kaupunginmuseo on esittänyt entisen SOK:n peru-
na- ja juurikasvaraston säilyttämistä (Linnanrakentajantie 6). Kau-
punginmuseo on arvottanut rakennuksen kaupunkikuvallisesti ja kulttu-
urihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi.  

Asemakaavamuutoksessa SOK:n peruna- ja juurikasvaraston rakennus 
säilyy keskeisiltä osiltaan. Rakennuksen käyttötarkoitus on mahdollista 
muuttaa niin, että siihen voi rakentaa asuntoja liike-, ravintola- ja toi-
mistotilojen lisäksi. Rakennus suojellaan asemakaavassa sr-2-merkin-
nällä kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana raken-
nuksena. 

Herttoniemen teollisuusalueen eteläisin osa on muuttumassa asuinkort-
teleiksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa Linnanrakentajantien ja 
Kirvesmiehenkadun kulmaukseen XII-kerroksisen tornitalon. Samoin 
korttelin sisäosaan on tulossa yhtä korkea tornitalo. Muutoin kerroskor-
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keudet vaihtelevat viidestä kahdeksaan. Kaavamuutos merkitsee pai-
kallisesti erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta. Kortteleiden toi-
minta muuttuu myös oleellisesti, kun pienteollisuus ja yritystoiminta 
vaihtuu asumiseksi ja sitä palveleviksi toiminnoiksi. Muutos tuo uuden-
laisia toimintoja ja elämää alueelle, jolla on pitkä teollisuusalueen histo-
ria. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Herttoniemen teollisuusalue-
ella tulevaisuudessa säilyy myös sinne vakiintunut pienteollisuus- ja yri-
tystoiminta, mikä tekee alueesta omaleimaisen ja kulttuurihistoriallisesti 
kiinnostavan.

Helsingin kaupunginmuseon tietoon on tullut kyseisen asemakaavamu-
utosalueen Puusepänkatu 3:ssa (091-043-0057-0004) rakentamatto-
malla kallioalueella sijaitseva mahdollisesti 1. maailmansodan aikainen, 
mutta todennäköisemmin 2. maailmansodan aikainen luola. Sitä ei ole 
huomioitu kaavan varhaisemmissa vaiheissa. Luola ei näy Museoviras-
ton muinaisjäännösrekisterissä, mutta se esiintyy Sirkku Laineen 
Helsingin maalinnoituksen sähköisessä aineistossa. Luolan sijainti 
näkyy kantakartassa. Luolan suuaukko on Puusepänkadun puolella. 
Kaupunginmuseo katsoo, että kyseinen luola ei estä suunniteltua ra-
kentamista paikalla, mutta se tulee dokumentoida ennen tuhoutumista.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

2.9.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.04.2016 § 144

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muuto-
sehdotuksesta.

15.03.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
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anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 32

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Ksv 1086_6, karttaruutu 675501/675502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.2.2016 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen 
yritysalue) korttelin 43057 tonttien 7, 8, 10, 11, 12 ja 13, korttelin 
43061 tontin 6 sekä katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 
43077 ja 43081) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12366 hy-
väksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

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

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se kä-
sitteli asian Akp/2 asian Vp/1 jälkeen.

20.01.2015 Palautettiin
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16.12.2014 Pöydälle

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.9.2014

HEL 2014-004702 T 10 03 03

Rakennusvirasto tarkastelee Puusepänkadun korttelien asemakaavan 
muutosta lähinnä yleisten alueiden; katujen, jalankulku- ja pyöräteiden, 
aukioiden, viheralueiden sekä kaupunkikuvan näkökulmasta.   

Valmisteluaineisto ja muutosalue

Asemakaavan muutos koskee seuraavia Herttoniemen yritysalueen 
osoitteita: Puusepänkatu 1, 3, 5 ja 7, Kirvesmiehenkatu 1 ja 2 sekä Lin-
nanrakentajantie 6 ja 8. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja 
samalla suunnitellaan uusi jalankulun ja polkupyöräilyn reitti, joka jat-
kuu suunnittelualueelta itään. Asemakaavan muutoksen yhteydessä 
laaditaan liikennesuunnitelma, joka huomioi yhteyden muutosalueelta 
Sorvaajanpuistoon. 

Asemakaavan muutosta tehdään osalle Herttoniemen yritys- ja teollisu-
usaluetta. Herttoniemen öljysataman ja rautatien rakentaminen 1930-
luvulla olivat lähtökohtana laajemman teollisen keskittymän syntymi-
selle. Alueen eteläosan ilme ja luonne on viime vuosina muuttunut, kun 
entisiä teollisuusrakennuksia on purettu Sorvaajanpuiston pohjoisreu-
nan ja Abraham Wetterin tien väliseltä alueelta ja niiden tilalle on ra-
kennettu uusia asuinkerrostaloja ja Sorvaajanpuisto, joka erottaa teolli-
suusalueen ja uuden asuinkerrostaloalueen toisistaan.
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Rakennusviraston kannanotto

Uusien rakennusten sijoittelussa ja katualueen mitoituksessa tulee ot-
taa huomioon aurauslumien vaatima tila. Tämän lisäksi lumimassojen 
väliaikaiseen kasaamiseen vaadittava tila on otettava huomioon sekä 
muutosalueella että siihen rajautuvilla alueilla.

Tulevaisuudessa Sorvaajanpuisto sekä jalankulun ja pyöräilyn reitti luo-
vat yhdessä kokonaisuuden, joka antaa hyvät edellytykset kulkea rau-
hallisessa ja miellyttävässä ympäristössä Roihuvuoren keskuksesta 
Roihuvuoren japanilaisvaikutteisen puiston, Kirsikkapuiston ja Sorvaa-
janpuiston kautta Asentajanpuistoon ja siitä edelleen katuverkostoa pit-
kin esimerkiksi Herttoniemen metroasemalle ja kauppoihin. Valurinpu-
istosta voi sujuvasti jatkaa matkaa Asentajanpuiston kautta Siilitien su-
untaan. 

Sorvaajanpuiston ja Asentajanpuiston välissä oleva alue tulee suunni-
tella mahdollisimman leveäksi, valoisaksi ja viihtyisäksi vihervyöhykke-
eksi, joka samalla luontevasti erottaa teollisuus- ja asuinalueen toi-
sistaan. 

Rakennusvirasto esittää, että taloyhtiöille varattuja autopaikkoja (LPA) 
ei tule osoittaa Kirvesmiehenkadulle vaan tarvittava tila tulee varata 
tontilta. 

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 375
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-011971, 2018-011972, 2018-011974

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om Helsingfors inträde i 
nätverket Terve Kunta

 Motion av ledamoten Martina Harms-Aalto m.fl. om personalbostä-
der för stadens personal

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om tryggande av gymnasie-
verksamheten på Drumsö

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 367, 368, 369 ja 375 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 370, 371 ja 372 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
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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 373 ja 374 §: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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 173 (180)
Kaupunginvaltuusto

14.11.2018

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

367, 368, 369 och 375 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

370, 371 och 372 § 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

373 och 374 § 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

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Suldaan Said Ahmed Atte Harjanne

Seija Muurinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.11.2018.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 27.11.2018.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


