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Kokousaika 12.12.2018 16:00 - 17:54

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva saapui 16:30, poissa: 406 - 412 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi saapui 17:22, poissa: 406 - 418 §
Diarra, Fatim saapui 16:07, poissa: 406 - 408 §
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra saapui 17:01, poissa: 406 - 416 §
Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu saapui 16:29, poissa: 406 - 412 §
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 16:23, poissa: 406 - 412 §, 

esteellinen: 417 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna saapui 16:08, poissa: 406 §
Yanar, Ozan
Ahola, Heidi varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Lovén, Jape varajäsen
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Oskala, Hannu varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen

poistui 17:20, poissa: 419 - 421 §
Rissanen, Laura varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 16:08, poissa: 406 §, 407§
Taipale, Kaarin varajäsen
Valpio, Jani varajäsen

poistui 17:01, poissa: 418 - 421 §
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Kentala, Julianna erityisavustaja
Laine, Hanna asiantuntija
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Åvall, Laura erityisavustaja
Almqvist, Casper tiedottaja
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä

poissa: 417 §
Andersson, Henrik kielenkääntäjä

Asiantuntijat
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Terävä, Timo tarkastusjohtaja
Eskola, Tuomas yksikön päällikkö
Fogdell, Marina arkkitehti
Kesänen, Juha erityissuunnittelija

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
406 - 421 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
406 - 412 ja 419 - 421 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
413 - 418 §
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Tid 12.12.2018 16:00 - 17:54

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva anlände 16:30, frånvarande: 406 - 

412 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi anlände 17:22, frånvarande: 406 - 

418 §
Diarra, Fatim anlände 16:07, frånvarande: 406 - 

408 §
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
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Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra anlände 17:01, frånvarande: 406 - 

416 §
Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu anlände 16:29, frånvarande: 406 - 

412 §
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 16:23, frånvarande: 406 - 

412 §, jävig: 417 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna anlände 16:08, frånvarande: 406 §
Yanar, Ozan
Ahola, Heidi ersättare
Anttila, Maija ersättare
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Haglund, Mia ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Lovén, Jape ersättare
Oskala, Hannu ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare

avlägsnade sig 17:20, frånvarande: 
419 - 421 §

Rissanen, Laura ersättare
Strandén, Juhani ersättare

anlände 16:08, frånvarande: 406 §, 
407 §

Taipale, Kaarin ersättare
Valpio, Jani ersättare

avlägsnade sig 17:01, frånvarande: 
418 - 421 §

Venemies, Mauri ersättare

Övriga

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

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

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

frånvarande: 417 §
Andersson, Henrik translator

Sakkunniga

Terävä, Timo revisionsdirektör
Eskola, Tuomas enhetschef
Fogdell, Marina arkitekt
Kesänen, Juha specialplanerare

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
406 - 421 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
406 - 412 och 419 - 421 §

Antti Peltonen förvaltningschef
413 - 418 §
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§ Asia

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

407 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

408 Asia/3 Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusil-
moitukset
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

409 Asia/4 Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i centralvalnämnden

410 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

411 Asia/6 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

412 Asia/7 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

413 Asia/8 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä
Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen 
för år 2017

414 Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Kumpula, 
tontti 24926/7)
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Gumtäkt, tomten 24926/7)

415 Asia/10 Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen
Höjning av maximipriset i projektplanen för en nybyggnad för Storkärrs 
daghem

416 Asia/11 Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498)
Detaljplaneändring för Bulevarden 14 (nr 12498)

417 Asia/12 Meilahden huvila-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12372)
Detaljplaneändring för Mejlans villaområde (nr 12372)

418 Asia/13 Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen (nro 12517)
Detaljplaneändring för Myllypuron peruskoulu (nr 12517)
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419 Asia/14 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöö-
nottamiseksi
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om anonym 
arbetssökning

420 Asia/15 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaami-
sen selvittämisestä
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om utredning 
av mätning av hållbar välfärd

421 Asia/16 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 406
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen on 
kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 407
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Otso Kivekäs ja Laura Kolbe 
sekä varalle valtuutetut Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Otso Kivekäs ja Laura Kolbe sekä varalle valtuutetut 
Veronika Honkasalo ja Mika Raatikainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 408
Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuu-
silmoitukset

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja 
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin si-
donnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 
hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il-
moitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusvelvollinen itse on 
vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus 
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 
luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus 
viivytyksettä ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot. 
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Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkos-
sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitus-
velvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä 
henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ilmoitusvelvolliset

Luottamushenkilöistä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on por-
mestarilla, apulaispormestareilla, kaikilla muilla kaupunginhallituksen 
jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenillä ja va-
rajäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, lauta-
kuntien ja jaostojen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä kau-
punkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä.

Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen mukaan viranhaltijoista velvolli-
suus tehdä sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen sekä sen 
jaostojen esittelijöillä sekä heidän sijaisikseen nimetyillä henkilöillä, lau-
takuntien ja niiden jaostojen esittelijöinä toimivilla henkilöillä sekä hei-
dän sijaisiksiin nimetyillä henkilöillä. Esittelijän sijaisen sijaisena toimi-
minen ei luo velvollisuutta tehdä sidonnaisuusilmoitusta, jos kyseinen 
henkilö ei käytännössä koskaan toimi esittelijänä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 20.11.2018

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on Helsingissä 106. Kaikki ilmoi-
tusvelvolliset luottamushenkilöt ovat ilmoituksen tehneet. Ilmoitustiedot 
ovat liitteenä 1.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on Helsingissä 129. Kaikki ilmoitusvel-
volliset viranhaltijat ovat ilmoituksen tehneet. Ilmoitustiedot ovat liittee-
nä 2.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 82

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset val-
tuustolle tiedoksi.

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

20.06.2018 Ehdotuksen mukaan

13.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 409
Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-012011 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Oskar Yrjölälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Jussi Aaltosen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Oskar Yrjölän (FP) 7.6.2017 (§ 263) varajä-
seneksi keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä neljäs vara-
jäsen) vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Oskar Yrjölä pyytää 
15.11.2018 eroa keskusvaalilautakunnan jäsenen luottamustoimesta 
kotikunnan vaihtumisen vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 783

HEL 2018-012011 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Oskar Yrjölälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jussi Aaltosen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

26.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 410
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta

HEL 2018-012000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Oskar Vidingille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Teppo Marttisen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Oskar Vidingin (PS) 14.2.2018 (§ 35) jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2021 
päättyväksi toimikaudeksi. Oskar Viding pyytää 15.11.2018 eroa kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoi-
mesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 765

HEL 2018-012000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Oskar Vidingille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Teppo Marttisen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 411
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-011937 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Tero Rytköselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Tarik Ahsanullahin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 13.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Tero Rytkösen (Kok.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Tero Rytkönen pyytää 13.11.2018 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 13.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 766

HEL 2018-011937 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tero Rytköselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja
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 valitsee Tarik Ahsanullahin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 412
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2018-012176 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Matti Silvoselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsi Anita Hellmanin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 20.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Matti Silvosen (SDP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Matti Silvonen pyytää 20.11.2018 eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 20.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 782

HEL 2018-012176 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Matti Silvoselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja
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 valitsee Anita Hellmanin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 413
Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvi-
tyksen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lau-
sunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksessa esi-
tetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa 
esitettiin, mihin toimenpiteisiin toimialojen ja liikelaitosten oli tarkoitus 
ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2018 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta anta-
maan joulukuun 2018 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, 
mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.
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Toimenpiteet, joihin toimialat ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on 
koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtajat
Työterveysliikelaitos
Liikenneliikelaitos
Hallintojohtajat
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 761

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

14.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 20.06.2018 § 202

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo-
delta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asian-
omaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot 

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 
4. hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilin-

päätöksen 
5. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttä-

vyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2017 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Käsittely

20.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotuk-
set.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(at)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(at)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 114

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon:

4.2. Hankintojen ohjaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on keskitetty hankintatoimi. 
Hankintayksikön vakanssimäärää on lisätty organisaatiouudistuksen 
jälkeen kahdella työntekijällä ja tietohallintopalveluissa on kaksi uutta 
vakanssia ICT-hankintojen hoitamiseen.

Toimialan hankintaprosessin uudistaminen ja kehittäminen on käynnis-
tetty ICT-hankinnoista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laa-
dittu prosessikuvaus ICT-hankintoihin. ICT-hankintaprosessia hyödyn-
netään muiden hankintojen prosessinmäärittelyssä.

ICT-prosessin määrittely käynnistyi ulkopuolisen konsultin kanssa laati-
malla arvio ICT-hankintojen nykytilasta. Arvion perusteella toimialan 
johto käynnisti prosessin määrittelyn. Prosessissa määriteltiin koko 
ICT-hankintojen elinkaari: hankintojen tarpeen määrittelystä, laitteiden 
elinkaaren hallintaan. ICT-hankintaprosessi valmistui helmikuussa 
2018. 

ICT-hankintaprosessin käyttöönotto on parhaillaan käynnissä. Käyttöö-
nottoon liittyy kiinteästi koulutukset, jotka kattavat palvelukokonaisuuk-
sien ja hallinto- ja tukipalveluiden johtajat ja päälliköt, koulujen ja oppi-
laitosten rehtorit, päiväkotien johtajat, ICT-hankintatiimin, taloushallin-
non hankintoihin osallistuvat henkilöt, koko tietohallinnon ja muut nime-
tyt henkilöt hallinto- ja tukipalveluista. 

Hankintavaltuuksia on alennettu ja määritelty tarpeiden mukaan. Tar-
kennukset on tehty toimialaa valmisteltaessa. Toimialan yleistä hankin-
taprosessia ollaan kehittämässä ICT-hankintaprosessikuvauksen poh-
jalta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Toimialan johtoryhmä on käsitellyt kaupungin eettiset periaatteet ja 
väärinkäytösten menettelytavat johtoryhmässä joulukuussa 2017. Joh-
toryhmässä todettiin, että eettiset periaatteet ja menettelytavat väärin-
käytöstilanteissa on käsiteltävä hallinnossa ja palvelukokonaisuuksissa, 
palveluissa ja yksiköissä. Johto ja esimiehet vastaavat siitä, että peri-
aatteet tunnetaan ja niitä noudatetaan. 

Eettiset periaatteet ja väärinkäytösten menettelytavat on viety toimialan 
intrasivuille toimialan toimintatapaohjeisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala tulee seuraamaan eettisten periaatteiden ja väärinkäytösten 
menettelytavan ohjeistuksen käsittelyä sähköisen työkalun avulla vuo-
den 2018 aikana. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 22 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
12.12.2018

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

Myös hankintoihin ja niiden eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä on parannettu. ICT-hankintaprosessi löytyy Helmi-intran 
tietohallinnon hankintojen sivulta. Lisäksi ICT-hankintatiimin palveluko-
konaisuuksien edustajia on ohjeistettu viestimään ICT-hankintaryhmän 
linjauksista palvelukokonaisuuksiin. Näiden lisäksi tietohallinto on käyn-
nistänyt kuukausikirjeiden julkaisun, jossa viestitään myös ICT-hankin-
toihin liittyvistä asioista.

4.7. Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on varmistanut osaltaan koulutilo-
jen saatavuutta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Liikuntatilojen 
varaamista on keskitetty ja selkeytetty siirtämällä koulujen ja oppilaitos-
ten liikuntatilat 1.7.2018 alkaen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallin-
taan ja tilavarausjärjestelmään. Muut koulun tilat ovat kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan tilavarausjärjestelmässä.

Liikuntatilat ovat varattavissa kello 17–22 välisenä aikana sekä koulu-
jen loma-aikoina. Omavalvonta, joka on käytössä 69 koulussa, on las-
kenut tilavuokria ja madaltanut kynnystä koulutilojen vuokraamiseen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat jär-
jestivät yhdessä tammikuussa tiedotustolaisuuden taiteen perusopetuk-
sen toimijoille tilojen saatavuudesta niiden käytön lisäämiseksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat ovat 
yhdessä työstäneet muistion kaupungin tilojen asukaskäytön periaat-
teista. Periaatteet varmistavat osaltaan tilojen käytön saatavuutta las-
ten ja nuorten harrastustoimintaan.

4.8. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Stadin ammattiopistossa on kehitetty erilisia toimia osaamisen tunnista-
miseen ja tunnustamiseen. 1.1.2018 voimaan tullut lakimuutos vahvis-
taa osaltaan opiskelun henkilökohtaistamista. Hakeutumisvaiheessa 
tunnistettu ja tunnustettu osaaminen on perusta yksilöllisen koulutus-
polkuun. 

Seinätöntä työpajatoimintaa on laajettu sekä uusien yrityskumppanei-
den kanssa että aloittamalla työpajatoimintaa uusilla aloilla kuten ICT-
asennuksessa. Avoimia opintoja on edelleen kehitetty valtakunnallisis-
sa hankkeissa siten, että sisällöt helpottavat osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista. Osaamisen osoittamisessa ja dokumentoinnissa on 
myös lisätty digitaalisten osaamismerkkien käyttöä.

Työkokeilussa hankitun osaamisen tunnistamista on kehitetty pelillistä-
mällä osaamisen hankkimista digitaalisen oppimispelin avulla (Pelaa-
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malla paremmaksi- konsepti). Myös kaupungin kesätöistä saatavat am-
matillisten tutkintojen mukaan annetut osaamistodistukset laajenevat 
kesällä 2018 yhä useampiin työtehtäviin.

4.9. Oppisopimuskoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Stadin ammattiopiston oppisopimuksen tukipalveluja on vahvistettu. 
Oppisopimusopiskelijan kannalta merkittävä muutos on ammatillisen 
koulutuksen uuden lainsäädännön mukana tuoma oikeus kuraattori- ja 
psykologipalveluihin.  

Lisäksi tukipalveluja on vahvistettu Stadin ammattiopiston työelämä- ja 
oppisopimuspalveluissa palkkaamalla kokopäiväinen ohjaava opettaja 
sekä kaksi suomi toisena kielenä opettajaa. Opettajat jalkautuvat oppi-
sopimustyöpaikoille ja antavat ohjausta sitä tarvitseville. Suomi toisena 
kielenä opetuksessa hyödynnetään digitaalisia välineitä ja ryhmämuo-
toista opetusta, jossa opiskelijat voivat saada toisiltaan vertaistukea.

Maahanmuuttajataustaisille sekä alle 30-vuotiaille nuorille on käynnis-
tetty oppisopimuksen aloitusjaksot, joissa käydään läpi työelämätietout-
ta ja oppisopimuskoulutuksen käytänteitä sekä kartoitetaan tuen ja oh-
jauksen tarvetta. Samalla opiskelijat tutustuvat ohjaavaan henkilöstöön, 
joka edesauttaa tuen ja ohjauksen antamista. 

Pitkäaikaistyöttömille on mahdollisuus oppisopimuksen orientaatiojak-
soon. Orientaatiojaksosta vastaa erityisopettaja, jonka tuki- ja ohjaus-
palvelut jatkuvat oppisopimuksen syntymisen jälkeenkin. Jaksolla käy-
dään läpi työelämätietoutta, kartoitetaan aiempaa osaamista ja soveltu-
vaa alaa sekä hyödynnetään työkokeilua oppisopimuksen ennakkojak-
soa. 

Työpaikkaohjaajakoulutuksiin on lisätty erilaisia teema-koulutuksia. 
Teemoja ovat: ”Erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaami-
nen”, ”Nuorten ohjaaminen” ja ”Monikulttuurinen työyhteisö”. Työpaik-
kaohjaajille kehitettyä Ohjaan.fi -ohjausalustaa käytetään aktiivisesti. 

Oppisopimuksen tukipalveluja kehitetään edelleen Stadin ammattiopis-
tossa sekä yhteistyössä metropolialueen verkostossa.

4.13. Terveyden edistäminen Sutjakka stadi -toimenpideohjelman avulla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa peruskoulujen yläastei-
ta ja toisen asteen oppilaitoksia ravintolatoimikuntien perustamiseen, 
jos toimikuntia ei vielä ole. Opetusvirasto ohjeisti 25.5.2014 kouluja ja 
toisen asteen oppilaitoksia perustamaan ravintolatoimikuntia tai integ-
roimaan niiden toiminnan osaksi olemassa olevia rakenteita. Toiminnan 
käynnistämistä varten ravintolatoimikuntatoiminta mallitettiin. Vastuu 
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toiminnan käynnistämisestä on ollut kouluilla ja toisen asteen oppilai-
toksilla.

Ravintolatoimikunta- ja ruokaraatitoiminnan avulla nuoret osallistuvat ja 
vaikuttavat kouluruokailuun. Osallistamisella varmistetaan ruoan mielui-
suus ja houkuttelevuus. Tavoitteena on ruokailun käyttöasteen nosta-
minen sekä Opetushallituksen kouluruokailufoorumin asettama ”Kaikki 
syövät” -tavoitteen toteuttaminen Helsingissä.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuudet kannusta-
vat ja kehottavat kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia käynnistämään 
ravintolatoimikuntatoiminnan lukuvuoden 2018–2019 aikana, mikäli toi-
mintaa ei ole vielä käynnistetty. Vastuu toiminnan käynnistämisestä tu-
lee olemaan kouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla. Palvelukokonai-
suudet seuraavat toiminnan käynnistymisen toteutumista. 

Liikkuva koulu -hanke on käynnistetty toisella asteella vuonna 2017. 
Toiminnan suunnittelussa ovat keskeisessä roolissa olleet opiskelijat. 
Osallistamalla opiskelijat mukaan liikuttavamman oppimisympäristön 
ideointiin, saadaan aikaan houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja. 

Hankkeessa pureudutaan: 

 aktivoiviin opiskeluympäristöihin (painot, tangot, tasapainolaudat, 
lattiateipit jne.), 

 aktiivisemman toimintakulttuurin luomiseen, (liikettä oppitunneilla, 
välitunneilla, sisällä ja ulkona), 

 yhteisölliseen liikkumiseen (ryhmien väliset haastekisat, perinnelei-
kit ja pelit, tapahtumat jne.) sekä 

 harrastus- ja kerhotoiminnan lisäämiseen osaksi koulupäivää ja sen 
jälkeen.

Keskeisiä toimijoita ovat oppilaitoksen hyvinvointiryhmät sekä liikkuva 
koulu- hankkeen opettajat. Toiminnalla luodaan systemaattisempi, eri-
laiset liikkujaryhmät huomioiva ohjelma, joka kytkeytyy osaksi tutkinto-
koulutuksen osaamisvaatimuksia uusien tutkinnon perusteiden mukai-
sesti esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 50

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi

 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot

 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017
 hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2017 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

10.04.2018 Ehdotuksen mukaan

03.04.2018 Ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 80

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 
2017: 

Arviointikertomuksen kohta 4.10.: Suurten investointien hallinta

Tarkastuslautakunta on pyytänyt vuoden 2017 arviointikertomuksen 
kohtaan 4.10. (suurten investointien hallinta kaupunkiympäristön toi-
mialalla) liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausuntoa. Tarkastuslauta-
kunta toteaa arviointikertomuksessaan, että kaupunkiympäristön toi-
mialan ja liikenneliikelaitoksen tulee panostaa riittävästi hankkeidensa 
suunnitteluun, jotta hankesuunnitelmien enimmäishintojen korottamiset 
ja aikatauluylitykset hankkeiden toteuttamisen aikaan vähenevät. Kau-
punginkanslian tulee arviointikertomuksen johtopäätösten mukaan yh-
teistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kans-
sa selvittää suurten investointihankkeiden kustannusarvioiden laadin-
taprosessin ongelmakohdat ja tarvittaessa muuttaa tilahankkeiden kä-
sittelyohjetta. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyössä 
kaupunginkanslian ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin kaupungin palkka-
kilpailukyvyn parantamiseksi rakennuttamistehtävissä. 

HKL:n investointihankkeiden prosessi

HKL on vastikään päivittänyt investointihankkeiden tarvemäärittelyn, 
projektisuunnittelun ja hankesuunnittelun ohjeistuksensa osana HKL:n 
omaisuuden hallinnan kehitysohjelmaa. Tavoitteena ohjeistuksella on 
kuvata, kuinka investointeja ohjataan osana omaisuuden hallintaa sen 
koko elinkaaren ajan.

HKL on käynnistänyt vuoden 2018 alusta menettelyn, jossa investointi-
hankkeiden tarvemäärittely, projektisuunnittelu ja hankesuunnittelu oh-
jataan ko. omaisuussalkun poikkihallinnollisen ohjausryhmän kautta. 
Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat käsitellään poikkihallinnollisesti 
ennen niiden etenemistä päätöksenteossa. Suunnitelmien laajalla kä-
sittelyllä pyritään parantamaan suunnitelmien laatua ja tarkkuutta. HKL 
on asettanut itselleen tuloskortissaan tavoitteet investointihankkeiden 
hankesuunnitelmien laadulle, jossa tärkeimpänä kriteerinä on hanke-
suunnitelman kustannustarkkuus.

Suurten investointihankkeiden osalta suunnittelutarkkuuden paranta-
mista heti hankkeen tarvekartoitusvaiheesta hankepäätöksen tekoon 
asti on kehitetty myös parantamalla hankkeiden hankesuunnittelun ja 
toteutuksen aikaista ohjausta. Yhtenäistämällä ja kehittämällä hanke-
suunnittelun ja toteutuksen ohjausta mm. ohjausryhmä- ja projektiryh-
mätoiminnalla voidaan parantaa hankesuunnittelun tarkkuutta.
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HKL:n investointiprojektien eri suunnitteluvaiheita sekä toteutusvaihetta 
hallitaan MS Project Server -pohjaisella REILA –projektinhallintajärjes-
telmällä. Järjestelmään on toteutettu kytkentä SAP-taloushallintajärjes-
telmään kustannusennusteiden siirtoa varten ja toteutuneiden kustan-
nusten seuraamista varten. REILA:ssa hallitaan myös projektidoku-
mentteja, muistioita, riskiarvioita, seurantakohteita, kalenteria sekä säh-
köpostiliikennettä. REILA järjestelmää kehitetään ja on jo kehitetty vas-
taamaan erilaisten riskiarvioiden laatimisesta annettuja ohjeita. 

Hankkeiden hallintaa on kehitetty HKL Infra ja kalusto -yksikössä myös 
laatimalla kattava ohjeistus investointikohteiden käynnistämisestä ja 
luovuttamisesta hankkeen omistavalle yksiköille. Tämä kattaa raken-
nushankkeiden lisäksi myös muut rata-, järjestelmä- ja kalustohank-
keet. Omaisuudenhallinnan kehitysohjelmaan kuuluu myös investointip-
rosessin kehittämisen osana projektiprosessin kehittäminen. Tähän 
kuuluu projektityön ohjeistuksen laadinta, jossa tullaan käsittelemään 
eri yksiköiden vastuut projektin aikana ja sen jälkeen. 

HKL vastaa merkittävästä osasta Helsingin kaupungin investointeja. 
HKL:n investoinneista osa tilahankkeita tai vastaavia rakennushankkei-
ta, joita ohjataan tilahankkeiden käsittelyohjeella. Sitä suurempi osa 
HKL:n investoinneista on ratainfraan ja liikennekalustoon kohdistuvia 
investointeja, joille ei toistaiseksi ole ollut käsittelyohjeita. Helsingin 
kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.5.2018 rata- ja infrahankkeisiin so-
veltuvan käsittelyohjeen, joka määrittää HKL:n tekemän hankesuunnit-
telun raamit ja lähtökohdat. Tämän käsittelyohjeen mukaisesti toimit-
taessa ratahankkeiden investointikustannusten käsittely yhtenäistyy ko-
ko kaupungin tasolla ja taloussuunnittelun eri vaiheissa.

HKL:n investointihankkeiden toteutuksesta vastaa pääosin Infra- ja ka-
lustoyksikkö sekä sen hankepalvelut. Raide-Jokeri -hanke toteutetaan 
erillishankkeena Infra- ja kalustoyksikössä allianssimallilla yhdessä Es-
poon kaupungin kanssa. 

Infra- ja kalustoyksikön hankepalveluissa kehitetään projektityöskente-
lyä tavoitteena selkiyttää ja parantaa projektitoiminnan ohjeistusta. Pro-
jektipäällikköjä on myös kannustettu osallistumaan projektikoulutuk-
seen ja suorittamaan IPMA-sertifiointi, joka todentaa henkilön projektio-
saamisen.  Osa projektipäälliköistä on jo sertifioinnin hankkinutkin.

Investointihankkeiden laajuus ja toiminta HKL:ssä on viime vuosina 
kasvanut. Kaupungin suunnitelmissa tiivistyminen ja kasvu raideliiken-
nekaupunkina edelleen jatkuu ja tätä tukevat joukkoliikenneinvestoinnit 
HKL:ssä tulevinakin vuosina kasvavat. HKL:n infra- ja kalustoyksikön 
hankepalveluissa onkin juuri toteutettu organisaatiomuutos, jonka ta-
voitteena on kehittää hankevalmistelun ja -toteutuksen kykyä korkealla 
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laatutasolla vastata laajenevan raideliikennekaupungin tarpeisiin. 
Hankkeiden riittävän vahvalla tilaajan resursoinnilla on merkittävä vai-
kutus hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen onnistumiseen. 

Investointihankkeiden toteutuksesta melko itsenäisesti vastaavien pro-
jektipäälliköiden osaamisella, kokemuksella ja motivaatiolla on merkit-
tävä vaikutus hankkeiden onnistumiseen. Rakennuttamisesta vastaa-
van henkilöstön osaamisella ja motivaatiolla on huomattava vaikutus in-
vestointihankkeiden tehokkaaseen ja taloudelliseen läpiviemiseen ja 
vaikuttaa koko HKL:n tulokseen. Projektipäälliköiden palkkauksella voi-
daan vaikuttaa siihen, että HKL:n käytettävissä on kokeneita ja osaavia 
projektipäälliköitä vastaamaan taloudellisesti merkittävien hankkeiden 
toteutumisesta. Helsingin kaupungin kilpailuasema osaavista projekti-
päälliköistä on etenkin kiinteistö- ja infrarakentamisen alalla tällä hetkel-
lä heikko. Tilanne ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukai-
nen vaan johtaa jopa merkittävästi kasvaviin investointi- ja elinkaarikus-
tannuksiin. HKL suhtautuukin myönteisesti tarkastusviraston esille nos-
tamaan tarpeeseen parantaa kaupungin palkkakilpailukykyä rakennut-
tamiseen liittyvissä tehtävissä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 15

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti esittää tarkastuslautakunnalle 
seuraavan lausunnon vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdasta 4.1.

Kohta 4.1: Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että kaupun-
ginkanslian tulee yhteistyössä toimialojen kanssa kehittää työyhteisöta-
solle ulottuvia kannustimia osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työssä 
jatkamisen tukemiseksi ja kaupunginkanslian tulee yhteistyössä Työter-
veys Helsingin kanssa mahdollistaa sairauspoissaolojen diagnoositieto-
jen saatavuus työterveyden käyttöön sekä kaupunginkanslian tulee ke-
hittää työkykyjohtamisen tukena käytettäviä tietojärjestelmiä kaupunki-
tasoisesti.
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Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen edellyttämät 
toimenpiteet (kohta 4.1) ovat työterveysliikelaitoksen tahtotilan ja työ-
terveyshuollon tavoitteiden mukaisia. 

Kaupunginkanslian antama lausunto asiaan on kaupunginhallituksen 
kokouksen esityslistalla maanantaina 14.5.2018.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.05.2018 § 241

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Hankintojen ohjaus, arviointikertomuksen kohta 4.2

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.2 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee: 

 Vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala 
on käynnistänyt hankintatoiminnan yhtenäistämistyön perustamalla 
hankintojen koordinointiryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on var-
mistaa, että kaupunkiympäristön toimialalla hankintoja koskevat linjauk-
set sekä hankintojen suunnittelu ja toteutus toteutuvat toimialayhteises-
ti. Lisäksi hankinnoille on perustettu teemaryhmät, jotka tulevat kokoa-
maan yhteen hankintoja tekevät henkilöt toimialalla. Teemaryhmiä 
ovat: suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, rakentaminen, palvelut ja tava-
rat sekä ICT. Teemaryhmien tavoitteena on muun muassa hankintao-
saamisen ja parhaiden toimintatapojen jakaminen, hankintojen suunni-
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telmallisuuden tehostaminen ja tiedon jakaminen sekä koulutustarpeen 
kartoittaminen. Hankintakoulutusta on myös tarkoitus järjestää jatkossa 
säännöllisesti.  

Vuoden 2018 aikana laaditaan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan 
hankintastrategia, jonka pohjalta määritellään toimialan hankintatoimin-
nan yhteiset tavoitteet ja keinot saavuttaa ne. 

Hankintoja koskeva ohjeistusta kootaan toimialan intraan, hankinnat-si-
vustolle, josta on myös linkki kaupunkiyhteiseen ohjeistukseen. Ohjeis-
tus täydentyy sitä mukaan kun yhteisiä ohjeita ja malliasiakirjoja saa-
daan luotua. Kaupungin hankintoja koskevat eettiset periaatteet tullaan 
ottamaan esille kaupunkiympäristön toimialan hankintoja koskevassa 
strategiatyössä ja ohjeistuksessa. Keskeistä ohjeistuksen löydettävyy-
dessä on hankintojen teemaryhmien tuleva toiminta, jonka välityksellä 
tietoa hankinnoista ja ohjeistuksesta voidaan jakaa. 

Työntekijöiden mahdollisuus tuoda esille väärinkäytösepäilyjä varmiste-
taan lähtökohtaisesti avoimella kulttuurilla ja työilmapiirillä, jossa vää-
rinkäytösepäilyt on aina mahdollista tuoda esille.

Toimitilojen käytön tehostaminen, arviointikertomuksen kohta 4.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Asettaa selkeät, velvoittavat tavoitteet toimitilojen käytön tehostami-
selle tulevassa kiinteistöstrategiassa.

 Parantaa tilankäytön tilastointia ja seurantaa siten, että tilamäärästä 
ja tilatyypeistä on saatavilla vertailukelpoinen tieto, jotta myös toi-
mistotilojen tehokkuutta voidaan seurata.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristötoimiala 
valmistelee kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä tavoitteet tilan-
käytön tehostamiselle ja mittarit tilankäytön tehostumisen seurannalle. 
Seurannassa raportoidaan erikseen muutos toimistotilojen käytössä. 
Kiinteistöstrategian on määrä olla valmis 31.8.2018.

Asunnottomuuden vähentäminen, arviointikertomuksen kohta 4.5

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.5 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee yhteistyössä:
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 Laatia yhteinen suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi ja 
kiinnittää huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asun-
nottomuuteen. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdollinen 
tuleva sote- ja maakuntauudistus.

 Suunnitella keinoja tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asu-
vien asunnottomien tavoittamiseksi ja palveluiden piiriin saattami-
seksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että asunnottomuus on lähinnä 
isojen kaupunkien ongelma. Vuoden 2017 tilastojen mukaan Suomes-
sa on yhteensä 7112 asunnotonta, joista yli puolet eli yhteensä 3 760 
elää Helsingissä. Näistä yksinäisiä asunnottomia on 3 500, joista pitkä-
aikaisasunnottomia yhteensä 1 130. Tyypillisesti asunnottomuuteen liit-
tyy puutteelliset asuinolot sekä usein myös terveydellisiä ja elämänhal-
lintaan liittyviä tekijöitä. Ilmiönä asunnottomuus on haastava, koska se 
on prosessi, jonka laajuus ja haastavuus vaihtelee asuntomarkkinati-
lanteen ja talouden suhdanteiden mukaan.

Helsinki on panostanut jo pitkään asunnottomuuden hoitoon. Pitkäai-
kaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävillä Paavo I ja II-ohjelmil-
la pystyttiin vähentämään pitkäaikaisasunnottomien määrää ja paranta-
maan heidän elinolosuhteitaan, sillä ohjelmien aikana huomattava 
määrä asuntoloita muutettiin vuokrasopimuksiin perustuviksi asumisyk-
siköiksi. Lisäksi Helsingissä hyvin toimiva asumisneuvojatoiminta on 
osoittautunut tehokkaaksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Kes-
keisin tekijä asunnottomuuden vähentämisessä on kuitenkin riittävä ja 
monipuolinen asuntotuotanto ja etenkin kohtuuhintaisen vuokra-asunto-
tuotannon riittävä määrä. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tilastoinut asunnotto-
muutta 1980-luvulta lähtien osana kunnissa vuosittain koottavan laa-
jempaa asuntomarkkinaselvitystä. Nuorten, alle 25-vuotiaiden asunnot-
tomien seuranta omana ryhmänään aloitettiin vuonna 2013 ja maahan-
muuttajien vuonna 2015, joten kattavampaa seurantatietoa on saa-ta-
villa vain lyhyehköltä ajalta.

Helsingin osalta kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut-yksikkö 
kokoaa vuosittain tiedot ARAlle kaikilta kaupungin alueen ara-asunto-
jen omistajilta tai toimijoilta. Toimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidetta-
vaksi vuoden 2017 alusta, on viime vuoden tilastojen perusteella vai-
kea arvioida asunnottomuuden kehitystä luotettavasti. Nyt ARA ja Kela 
ovat käynnistäneet toimeentulotukilomakkeen kehitystyön, jonka tavoit-
teena on vastata paremmin myös kuntien tietotarpeita asunnottomuu-
den tilastoinnissa. Asuntopalvelut-yksikön edustajat osallistuvat kehittä-
mistyöhön asiantuntijoina. Tässä yhteydessä voidaan suunnitella yh-
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teisten asiakkaiden ohjaamista asuntopalveluihin ja muille vuokra-
asuntomarkkinoille.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt yhteistyötä kaupunginkanslian 
ja sosiaali- ja terveystoimialan kanssa erityisryhmien asuntoasioihin liit-
tyen. Yhteistyössä on selvitetty eri erityisryhmien asuntotilannetta, krii-
simajoittamista sekä välivuokrausmenettelyä. Erillisten työryhmien li-
säksi arvioidaan vuosittain uudishankkeiden sekä tukiasuntojen tarvet-
ta. Yhteistyötä tehdään myös sote- ja maakuntauudistukseen liittyen 
mm. arvioitaessa sosiaali- ja terveysviraston käytössä olevien toimitilo-
jen, asiakasasuntojen sekä työsuhdeasuntojen tilannetta. Parhaillaan 
ollaan kaikkien toimialojen yhteistyönä kokoamassa selvitystä nuorten 
asunnottomuudesta. Yhteistyötä jatketaan edelleen eri muodoissaan. 
Yhteistyö ja työryhmätyöskentely antavat hyvät lähtökohdat toimialojen 
yhteisen suunnitelman laatimiseksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan tulee:

 Varmistaa asuntopolitiikassa kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotan-
to

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon varmistaminen on yksi keskeisistä asuntopoliittisista 
tavoitteista Helsingissä. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toi-
miala tekevät säännöllistä yhteistyötä asuntotuotantotilanteen seuraa-
miseksi sekä erityisesti asuntotonttien luovutusprosessin aikana. Asun-
totonttien luovutusprosessissa käydään yhdessä läpi sekä rakenteilla 
olevien asuntojen että varattujen tonttien hallintamuotojakaumat. Suur-
ten projektialueiden osalta tontinluovutusvaiheessa hallintamuotojen 
osalta arvioidaan alueen kokonaistilanne ja valmistellaan tontinluovu-
tukset siten, että lopputilanteessa alueen asuntojen hallinta- ja rahoi-
tusmuotojakauma on AM-ohjelman linjausten mukainen. Asuinalueita 
täydennysrakennettaessa tehdään alueelle kokonaistarkastelu ja pyri-
tään tarvittaessa monipuolistamaan alueen nykyistä hallinta- ja rahoi-
tusmuotojakaumaa. Vuonna 2017 aloitettiin 1 483 ARA-asunnon raken-
taminen ja vastaavasti asuntoja valmistui 1 129. Aloitettujen asuntojen 
osalta ARA-vuokra-asuntojen osuus koko tuotannosta oli 29,2 % ja val-
mistuneista 23,1 %. 

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon haasteena on tällä hetkellä 
se, että rakennuttajat saavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan urakkatar-
jouksia hankkeisiinsa. Tällaisessa tilanteessa, jossa asuntohankkeita 
on hyvin paljon rakenteilla, on haasteena myös hintojen nouseminen. 
Osa tarjouksista on ollut niin kalliita, että valtion Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ei ole hyväksynyt hankkeiden aloittamista.
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Suurten investointien hallinta, arviointikertomuksen kohta 4.10

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.10 kohdassa seu-
raavaa:

Kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee:

 Panostaa riittävästi hankkeidensa suunnitteluun, jotta hankesuunni-
telmien enimmäishintojen korottamiset ja aikatauluylitykset hankkei-
den toteuttamisen aikana vähenevät.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimia-
lan tavoitteena on panostaa hankesuunnitteluvaiheen kykyyn tunnistaa 
kustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä sekä toteutussuunnitte-
luvaiheen suunnittelun ja kustannusten ohjaukseen. Monimutkaisten ja 
vaativien hankkeiden liittyviä riskejä hallitaan mm. vaativilla allianssi- ja 
elinkaarihankkeilla. Näiden käyttö työllistää enemmän ja edellyttää en-
tistä osaavampaa henkilökuntaa. Lisäksi hankkeita käsiteltäessä tulee 
tunnistaa ”kärkihankkeet” ja ”riskihankkeet”, joissa tietoisesti käytettäi-
siin enemmän resursseja suunnittelun ohjauksessa ja toteutuksen val-
vonnassa.

Riskihankkeita ovat erityisesti laajat peruskorjaukset vanhoihin raken-
nuksiin, joihin liittyy eniten epävarmuustekijöitä. Korjaustarpeen selvit-
tämiseksi teetetään selvityksiä, mutta laajojen rakenneavauksien yms. 
tekeminen silloin, kun kohteessa on vielä toiminta päällä, ei osassa 
kohteita ole riittävässä laajuudessa mahdollista.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian tulee yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kanssa:

 Selvittää suurten investointihankkeiden kustannusarvioiden laadin-
taan liittyvät ongelmakohdat ja tarvittaessa muuttaa tilahankkeiden 
käsittelyohjetta.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa tilaohjeiden käsit-
telyohjeiden määrittelyyn, joissa tulee huomioida myös uusien hanke-
muotojen kuten allianssi- ja elinkaarihankkeiden toteutuksen vaikutus 
päätöksentekoon. Uusien hankemuotojen avulla pyritään hallitsemaan 
paremmin suuriin hankkeisiin liittyviä riskejä. Tilahankkeiden käsittely-
ohjeiden tulee päivittää myös vuoden 2017 kesällä toteutuneen kau-
pungin organisaatiomuutoksen vuoksi sekä valmisteilla olevassa kiin-
teistöstrategiassa esiin tulevien muutostarpeiden takia. Tilahankkeiden 
käsittelyohjeen päivitys tulee käynnistää kiinteistöstrategian valmistut-
tua syksyllä 2018.
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Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan 
tulee yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa:

 Ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palkkakilpailukyvyn parantamisek-
si rakennuttamistehtävissä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että toimialalla on aloitettu työteh-
tävien vaativuuden arviointityö. Sen myötä toimialan virastoissa ennen 
vuoden 2017 organisaatiouudistusta luokitellut tehtävät luokitellaan uu-
delleen kaupunkiyhtenäisen linjan mukaisesti ja muodostetaan samalla 
toimialan ns. tehtävien vaativuuden arviointikartta. Tällä tavoin varmis-
tetaan yhtenäinen linja sekä toimialan että koko kaupungin sisällä.  
Tehtävien vaativuuden arvioinnin avulla saadaan kestävä perusta joh-
donmukaisen ja kokonaisvaltaisen palkkapolitiikan toteuttamiselle. Sa-
malla selvitetään systemaattisesti mahdolliset palkkakehitystarpeet. 

Tammikuussa 2019 kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja tekni-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä 
käytetään mahdollisuuksien mukaan tunnistettujen palkkakilpailukyvyn 
kannalta kriittisten tehtävien palkkatason parantamiseksi sekä mahdol-
listen palkkaepäkohtien korjaamiseksi.

Tilanteissa, joissa havaitaan henkilöstön saatavuuteen liittyviä ongel-
mia, on mahdollista käyttää henkilökohtaista lisää ns. rekrytointilisänä. 
Vuoden aikana henkilökohtaisista lisistä rekrytointilisinä myönnettiin 45 
% kaikista myönnetyistä lisistä.

Asuntotonttien alennettujen vuokrien taloudelliset vaikutukset, arviointikertomuksen 
kohta 4.11

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.11 kohdassa seu-
raavaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Parantaa asuntotonttien maanvuokran määrittelyperiaatteiden läpi-
näkyvyyttä.

 Parantaa tontinvuokrauspäätösten perusteluja siten, että poliittises-
sa päätöksenteossa on käytettävissä tieto tontin vuosivuokrasta ja 
subvention määrästä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että valmisteilla oleva ja kevään 
aikana päätöksentekoon tuleva asuntotonttien maanvuokrausperiaattei-
den uudistus pyrkii lisäämään avoimuutta ja vuokraustoiminnan läpinä-
kyvyyttä. Uudistuksen myötä rakennusoikeuden yksikköhinnan määrit-
telylle saadaan luottamuselimissä vahvistetut selkeät periaatteet. Uu-
sien periaatteiden mukaan rakennusoikeuden perusyksikköhinta asun-
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totontilla määritetään markkina-arvon mukaan puolueettoman arvioijan 
laatiman selvityksen perusteella. Rahoitus- ja hallintamuotojen perus-
teella (esimerkiksi ARA-vuokratonteille) ei toisaalta enää määritetä eril-
listä hintaa vuokrauksen perusteeksi, vaan hankkeen rahoitus- ja hallin-
tamuoto otetaan huomioon maanvuokrasta tehtävin määräaikaisin 
alennuksin. Siten poistuu kritiikkiä osakseen saanut nykykäytännön 
mukainen rahoitus- ja hallintamuodon perusteella määriteltyyn vuokra-
hintaan sisältynyt vuokrasubventio, joka ei näkynyt järjestelmän ulko-
puolelle. Kaikki myönnetyt alennukset tulevat näkymään markkina-ar-
von mukaisesta vuokraushinnasta annettavana prosentuaalisena osuu-
tena, jolloin voidaan tarkasti laskea jokaisesta vuokrauksesta annettu 
euromääräinen alennus ja seurata subvention määrää suhteessa teh-
tyihin vuokrauksiin.

Vuokrausperiaatteita koskeva uudistus on osa kevään aikana päätök-
sentekoon tulevia tontinluovutusta koskevia maapoliittisia linjauksia. 
Nämä linjaukset ja niitä tarkentavat ohjeet muodostavat tontinluovutus-
toiminnan pääsäännöt, jotka luovat pohjan pitkäjänteiselle, ennustetta-
valle ja kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaiselle tontinluovutustoi-
minnalle.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan 
ja kaupunginkanslian tulee:

 Parantaa taloudellisten vaikutusten esittämistä maa- ja asuntopolitii-
kan asiakirjoissa sekä tilinpäätöksessä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki luovuttaa tontteja 
vuokraamalla ja myymällä. Kaupunkiympäristön toimiala seuraa asun-
totonttien eri luovutustapojen suhdetta, kehitystä ja jatkossa myös nii-
den subventioiden määrää, tiedottaen niistä kaupunginkanslialle yhdes-
sä erikseen sovittavalla tavalla. Tulokset tullaan raportoimaan vuosit-
tain tilinpäätöksen yhteydessä. Uuteen tilastointitapaan on tarkoitus 
siirtyä 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 131
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, lausunnon vuoden 2017 arviointi-
kertomuksesta:

Arviointikertomuksen kohta 4.2: Hankintojen ohjaus

Hankintojen ohjauksen arvioinnin taustalla oli kaupungin strategiaohjel-
ma 2013–2016, jossa tavoitteeksi asetettiin hankinnan tehostaminen ja 
hankintaosaamisen parantaminen. Tavoitteiden toteutumista tarkastel-
tiin hankintojen keskittämisen, hallinnan yhtenäistämisen, hankintao-
saamisen ja markkinoiden huomioon ottamisen näkökulmista. Lisäksi 
arviointikertomuksessa tarkasteltiin eettisten periaatteiden noudattami-
nen hankinnoissa. Toiseen pääkysymykseen liittyen arvioitiin, miten toi-
mialoilla varmistetaan eettisten periaatteiden tuntemus ja toteutuminen 
hankinnoissa.

Hankintojen tehostaminen ja yhtenäistäminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintojen keskittäminen on toteutu-
nut kilpailuttamisen, tietojärjestelmien ja organisaatioiden osalta hyvin. 
Hankintatiedon tuottamisessa ja hankintaosaamisen ylläpidossa koulu-
tuksen ja ohjeistuksen muodossa nähdään sen sijaan jonkin verran 
puutteita. Näiden havaintojen perusteella arviointikertomuksessa tode-
taan, että strategiaohjelman tavoite hankintojen tehostamiseksi on to-
teutunut osittain. 

Keskittämisen kannalta merkittävää on ollut vuoden 2017 puolivälissä 
toteutettu organisaatiouudistus, missä myös sote-toimialan hankinnat 
keskitettiin oman toimialan hallintoon. Uudistuksen yhteydessä perus-
tettiin myös hankintojen ohjausryhmä ja toimialoille palkattiin hankinta-
asiantuntijoita. 

Tarkastuslautakunta tekee oikean johtopäätöksen, että hankintojen te-
hostaminen ja keskittäminen eivät ole vielä täysin toteutunut. Keskene-
räisyyden taustalla on organisaatioiden muutostila ja toimialojen lyhyti-
käisyys, sillä organisaatiouudistus ehti olla 2017 aikana voimassa vain 
puoli vuotta. Myöskin hankintakäytäntöjen yhtenäistämisen prosessi on 
edelleen käynnissä, johtuen organisaation uudistamisesta ja vastuiden 
muuttumisesta. 

Hankintojen hallintaa on yhtenäistetty kaupunkiyhteisen kilpailutus- ja 
sopimushallintajärjestelmän avulla, vaikka osa sopimuksista on kuiten-
kin vielä viemättä järjestelmään. Sopimushallintajärjestelmään on viety 
kaikki hankintoihin liittyvät sopimukset tilavuokria lukuun ottamatta.

Hankintaosaaminen ja kehittämisen toimenpiteet
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Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintaosaaminen on yleisellä tasolla 
kehittynyt strategiaohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan toimia-
lojen palvelukokonaisuuksien, palvelujen ja yksiköiden päälliköille koh-
dentaman kyselyn perusteella hankintaohjeiden löydettävyys ja henki-
lökunnan ajantasaisen hankintakoulutuksen saaminen kaipaavat kui-
tenkin parantamista. 

Hankintaosaamisen kehittäminen on jatkuvasti käynnissä oleva proses-
si, jonka taustalla on yhteiskunnan, lainsäädännön ja muun toimintaym-
päristön muutokset. Keskeisimpiä toimialan lähitulevaisuuden muutok-
sia ovat tätä kirjoitettaessa vielä vireillä olevat suunnitelmat ja lainsää-
däntö koskien maakuntia ja valinnanvapautta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalveluiden vastaus muutoksen ja 
tehostamisen haasteeseen on aktiivinen kehitystyö ja osallistuminen 
laajemman yhteistyön suunnitteluun. Toimialan hankintatoimintoja on jo 
kehitetty voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana. Tehostamista, 
yhtenäistämistä ja hankintaosaamista edistäviä ajankohtaisia hankkeita 
ovat mm. toimittajaohjaus, uudet palvelusetelit, Uudenmaan hankinto-
jen yhteistyöhanke, STM:n pilottihanke (valinnanvapaus, asiakasseteli), 
tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden mitattavuuden kehittäminen.

Yhtenäistämisellä ja toimialatasoisella tarkastelulla voidaan saavuttaa 
etuja, kuten tehokkuutta. Tavoitteena on siirtyminen hankintojen valvo-
misesta kohti strategista ohjausta ja riskien hallintaa. Tämä tarkoittaa 
hankintoihin liittyvää neuvontaa ja konsultatiivisten ratkaisujen tarjoa-
mista. 

Keskeisenä tavoitteena nähdään strateginen hankintojen hallinta, joka 
tuottaa vaikuttavia hankintaratkaisuja. Oleellinen osa kokonaisvaltaista 
toimittajahallintaa on hankintojen koko sopimuskauden elinkaaren hal-
linta. Kun aiemmin keskityttiin hankintasopimuksen syntymisen esityö-
hön, sopimusehtoihin ja kilpailutukseen, jatkossa tehostamista tavoitel-
laan esimerkiksi markkinatuntemuksen avulla.

Toimialan hankintaosaamista on vahvistettu myös uusien rekrytointien 
avulla. Hankintapalveluihin on perustettu valinnanvapautta kehittävä 
yksikkö ja siihen on palkattu ostopalveluista vastaava päällikkö ja 
asiantuntija. Myös muihin hankintapalveluiden yksiköihin on palkattu li-
sää asiantuntijoita kilpailutusten, toimittajaohjauksen, hankintatiedon ja 
taloudellisen sekä liiketoiminnallisen tiedon sekä raportoinnin tuottami-
seen. Hankintaosaamista vahvistetaan entistä enemmän myös ulko-
puolisen asiantuntijapalvelun ostoilla.

Ostotoiminnan kehittämiseen liittyy myös tiedon tuottaminen ostopalve-
luita käyttäville tahoille. Tätä toteutetaan koulutuksen ja ajantasaisen 
ohjeistuksen tuottamisella.
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Hankintojen eettisten periaatteiden ohjaaminen ja valvonta

Arviointikertomuksessa tarkasteltiin hankintojen eettisiä periaatteita, nii-
den tuntemusta, toteutumista, ohjausta ja valvontaa. Arviointi kohdistui 
siihen, miten hankintoja valvotaan, miten varmistetaan sopimuskump-
paneiden samanarvoinen kohtelu ja eettisten periaatteiden toteutumi-
nen sopimuskumppaneiden toiminnassa, päätöksenteon läpinäkyvyys 
ja mitkä ovat menettelytavat väärinkäytösepäilyissä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että eettisten periaatteiden tuntemus ja to-
teutuminen on hankinnoissa keskimäärin hyvällä tasolla. Tarkastuslau-
takunnan toimialojen palvelukokonaisuuksien, palvelujen ja yksiköiden 
päälliköille kohdentaman kyselyn perusteella kehittämisen kohteena 
nähdään hankintakoulutus ja hankintoihin liittyvän ohjeistuksen löydet-
tävyys. 

Kyselyn perusteella sosiaali- ja terveystoimiala arvioi positiivisimmin 
hankintojen valvontaan liittyvät väittämät. Päätöksenteon läpinäkyvyys, 
julkisuus ja avoimuus todetaan arviointikertomuksessa myös tasoltaan 
hyväksi. Sosiaali- ja terveystoimialan hankintaosaamisen todetaan li-
sääntyneen sen johdosta, että hankinta-asiantuntijoita siirtyi hankinta-
keskuksesta toimialalle. Toimialan hankintaorganisaatioon on arvioin-
tiajankohdan jälkeen rekrytoitu uusia asiantuntijoita päivittäiseen työ-
hön ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin varautuviin kehitys-
tehtäviin. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hankintamenettely-
jen avoimuuteen ja kuntalaisten osallisuuden toteutumiseen liittyy kehit-
tämistarpeita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota syksyl-
lä 2017 hyväksytyn kaupunkistrategian osallisuus- ja avoimuustavoit-
teen mukaisesti.

Arviointikertomuksen kohta 4.5: Asunnottomuuden vähentäminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee yh-
dessä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa laa-
tia yhteinen suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi ja kiinnittää 
huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuuteen. 
Lisäksi tulee yhteistyössä suunnitella keinoja tilapäisesti tuttavien tai 
sukulaisten luona asuvien asunnottomien tavoittamiseksi ja palveluiden 
piiriin saattamiseksi.

Helsinki on ollut alusta alkaen mukana pitkäaikaisasunnottomien vä-
hentämisohjelmassa. Sosiaali- ja terveystoimiala laatii puuttuvan yhtei-
sen suunnitelman yhdessä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristötoi-
mialan kanssa kiinnittäen yhdessä huomiota nuorten ja maahanmuutta-
jien asunnottomuuteen. Lisäksi yhdessä suunnitellaan keinoja tilapäi-
sesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvien asunnottomien tavoittami-
seksi ja palvelujen piiriin auttamiseksi.
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Arviointikertomuksen kohta 4.13: Sutjakka Stadi

Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee järjestää Sut-
jakka stadi –toimenpideohjelman seuranta osana strategiaohjelman 
mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamisen ja koordi-
noinnin kehittäminen on yksi kaupungin kärkihankkeista. Kaupunkistra-
tegiassa todetaan, että Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. HYTE-koordi-
noinnin ja johtamisrakenteen valmistelua varten asetettiin valmistelu-
ryhmä. Valmisteluryhmän ehdotusta on käsitelty kaupungin johtoryh-
missä huhtikuun aikana, ja se etenee kaupunginhallitukseen touko-
kuussa.

Esityksen mukaan uusi toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen johtamista ja koordinaatiota osana kaupungin johta-
misjärjestelmää ja sen seurantaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
tä toteutetaan osana perustyötä toimialoilla sekä monialaisissa verkos-
toissa. Sutjakka Stadi -verkosto tulee olemaan osa kaupungin HYTE-
verkoston toimintaa.

Seurantaan HYTE-työtä kokoavaksi asiankirjaksi ehdotetaan valtuusto-
kausittain valmisteltavaa Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa. Asiakirja 
kokoaa muun muassa kaupungin HYTE-verkoston eri kokonaisuuksien, 
kuten Sutjakka Stadi, keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden seu-
rannan. Lisäksi kaupungin strategiaseurannan yhtenä mittarina on las-
ten ylipaino.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää aikuisille matalan kynnyk-
sen painonhallintaryhmiä. Terveysasemien omahoito- sivustolla kerro-
taan, että ”TERVE ELÄMÄ”- ryhmät keskittyvät painonhallintaan, jos 
niin toivotaan, ja ryhmiä on mahdollista perustaa eri terveysasemille 
osallistujien tarpeiden mukaan. Tämä takaa matalan kynnyksen pai-
nonhallintaryhmien saatavuuden koko kaupungin alueella.

Keväällä 2018 kahdessa Terve Elämä ryhmässä pilotoitiin ravitsemuso-
suus. Ryhmäkoordinaattoreiden kokemuksen perusteella valtaosa ryh-
mäläisistä halusi pudottaa painoa, ja ryhmäläiset olivat osoittaneet run-
saasti kiinnostusta ravitsemustietoutta kohtaan. Ryhmät olivat vuoro-
vaikutteisia, osallistujat olivat aktiivisia toimijoita. Ravitsemuksen yhdis-
tämistä matalan kynnyksen ”Terve Elämä” -ryhmiin aiotaan kehittää ja 
siitä suunnitellaan tieteellistä tutkimusta.
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Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee käynnistää Liikkuva koulu -hankkeen tyyppistä ja 
painonhallintaa tukevaa ryhmätoimintaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä matalan 
kynnyksen liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi toisen asteen oppilai-
tosten opiskelijoille. Opiskelijoilla on esimerkiksi ollut mahdollisuus 
osallistua Nyt-liikunnan laajan valikoiman käsittämään ryhmäliikuntaan. 
Nyt-liikunnan turvin opiskelija voi kokeilla maksutta erilaisia liikunta-
muotoja miekkailusta seinäkiipeilyyn ja löytää itselleen mielekäs tapa 
liikkua.

Ammatillisissa oppilaitoksissa liikuntasaleja on avattu välituntien ja ruo-
katauon ajaksi. Lisäksi oppilaitokset ovat panostaneet mahdollisuuk-
siensa mukaan vaihtoehtoiseen tapaan viettää taukoja: pingispöytä, ko-
ri- ja lentopallokentät ulkona. Kokemuksen mukaan opiskelijat osallistu-
vat mieluummin yksilölliseen ohjaukseen ja neuvontaan opiskelutervey-
denhuollossa. Verkossa tapahtuva painonhallinta- ja liikunnanlisäämi-
sohjaus voisi soveltua perinteistä ryhmäohjausta paremmin nuorille.

Arviointikertomuksen kohta 4.14: Saattohoidon riittävyys ja laatu

Tarkastuslautakunta toteaa, että Helsingissä annettava vaativan erityis-
tason ja erityistason saattohoito on hyvällä tasolla.  

Arviointikertomus toteaa lisäksi, että Malmin, Laakson ja Haartmanin 
sairaaloissa, ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä sekä ko-
tihoidossa on tarvetta saattohoito-osaamisen parantamiselle. 

Sairaala-, kuntoutus ja hoiva -palveluissa vahvistettiin kotisairaalan re-
sursseja vuoden alusta siirtämällä osa yökotihoidon henkilökunnasta 
kotisairaalaan, yhteensä 16 sairaanhoitajan vakanssia. 

Ympärivuorokautinen hoiva saa kaikki lääkäripalvelut ja kotihoito osan 
lääkäripalveluistaan Helsingin sairaalan kotihoidon lääkäreiltä. Kotihoi-
don lääkärit ovat panostaneet ennakoivaan hoitosuunnitelmaan, joka 
tarkoittaa henkilön edun mukaista hoitoa elämän loppuvaiheessa. En-
nakoiva hoitosuunnitelma koostuu hoitotahdosta, lääketieteellisestä ar-
viosta, joka sisältää ohjeet akuuttitilanteiden varalta, omaisten kuulemi-
sen ja henkilöstön informoinnin. Henkilön omaa hoitotahtoa kunnioite-
taan aina, omaisia kuullaan varsinkin niissä tilanteissa, joissa henkilö it-
se ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan. Henkilöstön perehdytyksellä 
varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää potilaan elämänkaaren vaiheen 
ja diagnoosit sekä osaa toimia akuuttitilanteissa, tarvittaessa henkilöstä 
tuetaan. Myös ennakoivan hoitosuunnitelman kirjaamiseen on kiinnitet-
ty huomiota.   
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Kotihoidon lääkärit -yksikkö on kehittämässä ympärivuorokautisen os-
tetun hoivan toimintaa lääkäri-palvelujen suhteen, mm. ennakoivan hoi-
tosuunnitelman viemistä myös ostopalvelujen hoitokäytäntöihin.

Psykososiaalista tukea annetaan tarvittaessa sekä potilaalle että hänen 
läheisilleen. Sairaala-, kuntoutus ja hoiva -palvelut ovat tunnistaneet, 
että saattohoitotilanteissa psykososiaalisen tuen tarve on suuri. Riittä-
vää psykososiaalista tukea tullaan vahvistamaan.

Henkilökunnalle tarjotaan saattohoito-osaamisen täydennyskoulutusta.

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa laadukasta saattohoitoa ja siihen 
kuuluvaa palliatiivista hoitoa. Saattohoidossa potilaat kohdataan inhi-
millisesti ja yksilöllisesti ja myös heidän läheisensä kohdataan ammatti-
taidolla. Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa saattohoidon tilannetta kau-
pungin omissa, ostopalveluna sekä palveluseteleillä hankittavissa pal-
veluissa ja tuo lautakunnalle tilannekatsauksen loppukeväästä 2019.

Käsittely

08.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään lausunnon Hankintojen eettisten periaat-
teiden ohjaaminen ja valvonta -kohdan viimeisen kappaleen 16 perään: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hankintamenettelyjen avoi-
muuteen ja kuntalaisten osallisuuden toteutumiseen liittyy kehittämis-
tarpeita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota syksyllä 
2017 hyväksytyn kaupunkistrategian osallisuus- ja avoimuustavoitteen 
mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
vastaehdotuksen 1.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon loppuun, kohdan "Arviointikerto-
muksen kohta 4.14: Saattohoidon riittävyys ja laatu" jälkeen: "Sosiaali- 
ja terveystoimiala seuraa saattohoidon tilannetta kaupungin omissa, 
ostopalveluna sekä palveluseteleillä hankittavissa palveluissa ja tuo 
lautakunnalle tilannekatsauksen loppukeväästä 2019."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
vastaehdotuksen 2.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 99

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon tarkas-
tuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdista 4.2, 4.7. 
ja 4.12−4.13:

Hankintojen ohjaus

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.2:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen tu-
lee

 vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä."

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala pitää näkemystä toimialojen hankinta-
toimen vahvistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä selkeän ohjeistuk-
sen tarpeesta perusteltuna. Vuoden 2018 alusta käyttöön otetun kilpai-
lutusjärjestelmän avulla on toimialalla julkaistu hankintailmoituksia alku-
vuoden aikana jo 16 kpl. 

Kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän mahdollisuuksia hankintojen 
ohjauksen ja valvonnan toteuttamisessa ei ole vielä ehditty täysipainoi-
sesti hyödyntää. Erityisesti työnjakoa selkiyttämällä ja järjestelmän pää-
käyttäjyyttä keskittämällä on saatavissa merkittäviä hyötyjä hankintojen 
ohjauksen, hankintatiedon tuottamisen sekä sopimushallinnan helpotta-
miseksi. Palveluissa toteutettavien pienhankintojen osalta hankintao-
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saamista lisätään ja ylläpidetään koulutuksella ja tehokkaalla sisäisellä 
viestinnällä, mm. parantamalla ohjeistuksen löydettävyyttä intrassa. 

Hankinnoissa otetaan huomioon eettisiin periaatteisiin liittyvät vaati-
mukset, jotka toimialan hankinta-asiantuntija jalkauttaa myös pienhan-
kintoja toteuttavalle henkilöstölle. Toimialalle on perustettu sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan työryhmä yhtenä tavoitteenaan edistää val-
mistelu- ja päätöksentekoprosessien yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä se-
kä valvoa eettisten periaatteiden noudattamista. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle luodaan aktiivisesti työkulttuuria, jossa kannustetaan 
henkilöstöä tunnistamaan epäkohtia ja mahdollistetaan niiden esiintuo-
minen turvallisesti.

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.7:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee

 Kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista tiedottamista 
muun muassa kouluissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palveluissa.

 Selvittää keinoja edistää käytettyjen harrastusvälineiden kierrätystä, 
jotta välineiden hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.

 Varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalveluiden resursointi ja nykyi-
sen laajuinen maksuttomuus."

"Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee

 Varmistaa koulutilojen saatavuus ja lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaan."

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja 
nuorten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä kou-
lujen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikun-
taseuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin las-
ten ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen 
salivuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on ju-
nioripainotus.

Lasten ja nuorten palvelujen markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä teh-
dään ja edistetään yhdessä toimialan markkinointi- ja viestintäyksikön 
kanssa. Koulujen Wilma-viestintä on todettu tehokkaaksi. Wilma toimii 
osassa kouluista, mutta sen käyttö riippuu koulun henkilöstöstä. Lasten 
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ja nuorten liikuntapalveluilla on omat internetsivustonsa easysport.fi, fu-
nactionnuorille.fi sekä nytliikunta.fi. Näiden sivujen tunnettuutta ediste-
tään edelleen mm. siten, että kaupungin internetsivuilta ohjataan asuk-
kaita näille sivustoille. Pienten lasten vanhempiin on saatu yhteyksiä 
neuvoloiden kautta. Tätä hyödyntävät mm. kirjastot sekä kaupunginor-
kesteri, jonka kummilapsitoiminnan piirissä on 3 400 alle kouluikäisten 
lasten perhettä. Kulttuuripalvelukokonaisuudessa suunnitellaan kummi-
lapsitoiminnan mallin laajentamista muille kulttuurin aloille, missä yhte-
nä tavoitteena on lasten innostaminen pitkäjänteisen harrastamiseen. 
Viestinnällä ja markkinoinnilla on suunnittelussa olennainen rooli.

Lisäksi tuotetaan esitemateriaaleja jaettavaksi mm. kouluissa, kirjas-
toissa, nuorisotaloilla ja liikuntapaikoissa. Nuorten palveluita markkinoi-
daan myös monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa. Liikunta-
välineitä lainataan osassa Helsingin kirjastoja. Liikuntapaikoilla on 
myös jonkin verran liikuntavälineitä (mm. palloja, mailoja) lasten ja 
nuorten käyttöön.

Osa lasten ja nuorten liikuntapalveluista tuotetaan edelleen hankera-
hoituksella. Toimintojen kattavuuden takaamiseksi tasapuolisesti eri 
puolilla kaupunkia edellyttää resurssien vakinaistamista ja taloudellista 
panostusta.

Liikuntatoimen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.12:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee 

 asettaa kaupunkistrategian lisäksi valmisteltavaan liikkumisohjel-
maan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla liikkumisen tavoitteiden to-
teutumista voidaan seurata.

 edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen ny-
kyistä tasaisempaa jakautumista Helsingissä."

Kaupungin johtoryhmä seuraa liikkumisohjelman edistymistä ja tulok-
sellisuutta osana kaupungin talouden ja toiminnan seurantaa valittujen 
mittareiden suunnassa. Liikkumisohjelman yksityiskohtaisemmat tavoit-
teet ja seurantamittarit valmistellaan ohjelman projekti- ja johtoryhmäs-
sä.  Lähtökohta on, että kaupungin toimialat asettavat tuleville vuosille 
omia liikkumista edistäviä tavoitteita ja seurantamittareita, jotka voivat 
olla toimialojen sitovia tavoitteita. Liikkumisohjelman projektisuunnitel-
ma valmistellaan kesään 2018 mennessä. 
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Helsingissä on laaja liikuntapaikkojen ja -reittien verkosto. Julkisessa 
käytössä olevat yli 2 000 Helsingin liikuntapaikkaa näkyvät pääkaupun-
kiseudun palvelukartalla liikuntapaikan ylläpitäjästä riippumatta.

Helsingin yleiskaavassa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 
on varattu hyvin alueita virkistysalueille, liikuntapaikoille ja -reiteille. Mo-
net liikuntapaikat toteutuvat kuitenkin suunniteltua hitaammin, erityisesti 
uusille asuinalueille. Liikuntapaikkojen peruskorjauksiin ja ylläpitoon ei 
aina ole riittävästi määrärahoja. Siksi yhä useampi uusi liikuntapaikka 
on rakennettu muun kuin liikuntapalveluiden toimesta tai erilaisilla 
kumppanuushankkeilla.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala on käynnistänyt toimialan palveluver-
kon suunnittelun, jonka yhteydessä tarkastellaan myös liikunnan har-
rastamismahdollisuuksia ja liikuntapaikkojen alueellista tarjontaa. Lii-
kunnan palveluverkkoa tarkastellaan yhdessä kaupunkikonsernin mui-
den liikuntapalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa ja siinä otetaan huo-
mioon myös yksityiset liikuntapalvelut.

Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan toimintaa kohdennetaan erityises-
ti niille ryhmille, jotka eivät liiku liikuntaseurojen ja kaupallisten liikunta-
palvelutuottajien tarjoamissa palveluissa.

Terveyden edistäminen Sutjakka stadi - toimenpideohjelman avulla

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.13:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuu-
rin- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää Liik-
kuva koulu-hankkeen tyyppistä ja painonhallintaa tukevaa ryhmätoimin-
taa toisen asteen oppilaitoksissa."

Toisen asteen oppilaitoksissa käynnistettiin syksyllä 2017 Liikkuva kou-
lu -pilotit, joiden toimenpiteet kohdistuvat tällä hetkellä kolmeen lukioon 
sekä kolmeen ammattioppilaitokseen. Liikkuva opiskelu -ohjelman jal-
kauttamista on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä liikun-
tapalvelujen yhteistyönä. Liikuntapalveluihin on palkattu ulkopuolisella 
hankerahalla kaksi puolipäiväistä hanketyöntekijää. Hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta ja tavoitteena on, että lukuvuodelle 2018−2019 
saadaan kaksi kokopäivätoimista työtekijää edistämään ohjelman ta-
voitteita oppilaitoksissa. Tässä kontekstissa myös painonhallintaa tuke-
vat toimenpiteet on mahdollista ottaa huomioon. 

Käsittely

08.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Asia/4, esityslistan sivu 10, toiseksi viimeinen kappale korjataan muo-
toon:

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja 
nuorten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä kou-
lujen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikun-
taseuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin las-
ten ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen 
salivuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on ju-
nioripainotus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 03.05.2017 § 48

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 
2017.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 414
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Kum-
pula, tontti 24926/7)

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin kaupunginosan 24. 
(Kumpula) korttelin 24926 tontin 7 vuokrausperiaatteet myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutos nro 10277

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupunki omistaa Kumpulassa tontin 24926/7 osoitteessa 
Kauhavankuja 7. Tontti on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopi-
muksella, jotka päättyy 1.1.2020. Tontilla sijaitsee paritalo.

Tontille on tarkoitus rakentaa uusi paritalo. Uudisrakentamisen vuoksi 
tontin voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaista vuokra-aikaa 
on tarpeen pidentää ja määritellä tontille uudet vuokrausperiaatteet. 
Uutta maanvuokraa esitetään perittäväksi uuden rakennuksen rakenta-
mistöiden alkamisesta lukien, kuitenkin viimeistään piirustusten tarkas-
tamisesta lähtien. Tontin uusi vuokra-aika on noin 55 vuotta.

Maanvuokra vastaa tontin nykyarvon (6/2018, ind. 1950) yksikköhintaa 
noin 897 euroa/k-m². Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskus-
tannuksiin on noin 3,59 euroa/kk/m².
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Esittelijän perustelut

Voimassa oleva maanvuokrasopimus

Kaupungin ja vuokralaisen välillä voimassa oleva maanvuokrasopimus 
nro 11526 Kumpulassa sijaitsevasta tontista 24926/7 päättyy 1.1.2020.

Vuokra-alueella sijaitseva paritalo on erittäin huonokuntoinen ja se on 
tarkoitus purkaa. Rakennukselle on myönnetty 16.5.2017 (174 §) pur-
kamislupa. Purettavan rakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa uusi 
paritalo. Uudelle paritalolle on 5.6.2018 (331 §) myönnetty rakennuslu-
pa. Uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2019. 
Uudisrakentamisen vuoksi tontin vuokra-aikaa on tarpeen pidentää ja 
tontille määritellä uudet vuokrausperiaatteet. Tontti esitetään vuokratta-
vaksi uusilla vuokrausperiaatteilla noin 55 vuodeksi.

Vuokrausperiaatteiden hyväksymisen jälkeen laadittavassa maanvuok-
rasopimuksessa tullaan käyttämään kaupungin vakioehtoja ja maan-
vuokrasopimukseen sisällytetään mahdollisesti tarvittavat lisäehdot.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 29.5.1996 vahvistaman ja 19.7.1996 voimaantul-
leen asemakaavan muutoksen nro 10277 mukaan tontti on asuinraken-
nusten korttelialuetta. Asemakaavan mukaan tontille saa rakennusalan 
ulkopuolelle sijoittaa enintään 2,5 metriä korkeita ja pinta-alaltaan enin-
tään 18 m²:n suuruisia katoksia ja talousrakennuksia. Katosten ja ta-
lousrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 0,025 ker-
taa tontin pinta-ala, kuitenkin enintään 36 m².

Tontin rakennusoikeus on 165 k-m² ja pinta-ala 504 m². Tontti on rekis-
teröity kiinteistörekisteriin 30.4.1982.

Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaa-
valle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tontin sijainti, ta-
lotyyppi ja alueen maanarvon kehittyminen sekä ulkopuolisten asian-
tuntijoiden arviot alueen rakennusoikeuden markkina-arvosta pyrkien 
yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2007 (306 §) päättänyt oikeuttaa aiem-
man kiinteistölautakunnan vuokraamaan 27. kaupunginosan (Vanha-
kaupunki) asemakaavan muutokseen nro 10950 sisältyvät asuinraken-
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nusten tontit (A) 27925/1 ja 27926/1 pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 =100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 40 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 (238 §) päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Maunula) erillispientalotontit (AO) 28318/8 - 17, 28325/1 - 4, 28326/1 - 
8, 28329/1 - 8 ja 28328/1 - 18 pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 33 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 29.5.2013 (209 §) päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-
Pakila) asuinpientalotontit (AP) 34117/ 3 ja 34130/4 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 35 euroa. Tonteille on rakennettu 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2015 (129 §) päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 26. kaupunginosan (Koskela) eril-
lispientalotontin (AO/s) 26987/17 pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerros-
neliömetrihintana 36 euroa. Tontin vuokra on määrätty päättyvien 
maanvuokrasopimusten mukaiselle tasolle, sillä tontilla ollut asuinra-
kennus oli tuhoutunut tulipalossa korjauskelvottomaksi.   

Kaupunginvaltuusto on 12.10.2016 (265 §) päättänyt oikeuttaa aiem-
man kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunky-
lä) asuntotontin (A) 28105/32 pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 35 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon edellä mainitut vertailutiedot, tontin sijainti, talotyyppi 
ja alueen maanarvon kehittyminen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
arviot alueen rakennusoikeuden markkina-arvosta esitetään, että tontin 
24926/7 vuosivuokra määritellään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana vähintään 46 euroa. 

Tontin laskennallinen kerrosneliömetrihinta kesäkuun 2018 hintatasos-
sa (ind. 1950) olisi noin 897 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi tällöin noin 3,59 euroa/as-m²/kk.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei perittäisi vuokraa.
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Pientalotonttien maanvuokriin ei ole vuoden 1993 jälkeen myönnetty 
arava- tai korkotukialennusta. Tämä ei kuitenkaan estä korkotukilainan 
myöntämistä, koska korkotukilainoituksen ehtona oleva enimmäishinta 
taikka maanvuokra ei koske pientalotontteja. Päätösehdotuksen mu-
kaan maanvuokraan ei myönnetä arava- eikä korkotukialennusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Maanvuokraa esitetään perittäväksi käytetyn rakennusoikeuden mukai-
sesti, kuitenkin vähintään 165 k-m²:n mukaan. Vuokralaisen rakennus-
luvan yhteydessä esittämien ja maanomaisuuden kehittäminen ja tontit 
-palvelun tarkistamien piirustusten mukaan tontille rakennettavan 
asuinrakennuksen kerrosala on 187 k-m².

Uutta maanvuokraa perittään vakiintuneen käytännön mukaisesti uu-
den rakennuksen rakentamistöiden alkamisesta lukien, kuitenkin vii-
meistään piirustusten tarkastamisesta lähtien.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 55 vuotta, siten että maanvuokrasopi-
mus on voimassa 31.12.2075 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutos nro 10277

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 781

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosan 24. (Kumpula) korttelin 24926 tontin 7 vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 
1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 447

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02

Kauhavankuja 7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin kaupunginosasta 24. (Kumpula) kortte-
lin 24926 tontin 7 kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhal-
tijan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteestä 1 
ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 415
Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisen si-
ten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 13 100 000 euroa huhtikuun 2018 kustannustasossa ja 
hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm².

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oulunkylän Suursuonlaitaan on tehty päiväkotia koskeva hankesuunni-
telma sekä teetetty viitesuunnitelmat. Kolmikerroksinen betonirunkoi-
nen uudisrakennus tulee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suo-
men- ja ruotsinkielisen päivähoidon käyttöön. Rakennus suunnitellaan 
noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Päiväkotirakennus korvaa alueella toi-
mivan Suursuon päiväkodin ja ruotsinkielisen päiväkoti daghemmet Sti-
genin. Hankesuunnitelma on laadittu aiempien kiinteistöviraston tilakes-
kuksen, varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston yhteistyönä. 

Hankkeen kustannukseksi hyväksyttiin 11,2 miljoonaa euroa marras-
kuun 2016 kustannustasossa, mikä vastaa huhtikuun 2018 kustannus-
tasossa noin 12,3 miljoonan euron kustannusta.
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Hankesuunnitelman mukaisen enimmäishinnan kustannusten nousu 
johtuu yleisestä markkinoilla tapahtuneesta hintojen noususta, suunni-
telmien tarkentumisen myötä selvinneestä rakennusmateriaalin ja työ-
määrän lisääntymisestä sekä toivomusponnen mukaisen ympärivuoro-
kautisen toiminnan eli 24 h-toiminnan integroimisesta hankkeeseen 
yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Yhteensä enimmäis-
hinnan korotustarve on 757 279 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 20.11.2018 antanut uudisrakennuk-
sen rakennustöiden enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausun-
non.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi hankepäätös

Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätty hankesuunnitelma on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 30.8.2017 § 302 siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 11 200 000 euroa marraskuun 
2016 kustannustasossa.

Suursuon päiväkodin hakesuunnitelman lähtökohtana on kolmikerroksi-
sen betonirunkoisen uudisrakennuksen rakentaminen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon käyttöön. 
Rakennus on suunniteltu noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Suunnitel-
mien mukaan uusi päiväkotirakennus korvaa alueella toimivan Suur-
suon päiväkodin ja ruotsinkielisen päiväkoti daghemmet Stigenin.

Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokor-
ven toivomusponnen, että Suursuon päiväkodin jatkosuunnittelussa 
selvitetään päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoitopäiväko-
tina.

Kaupunginvaltuuston päätös 30.8.2017 § 302 on liitteenä 1. Hanke-
suunnitelma on liitteenä 2.

Muutokset suunnitelmissa ja enimmäishinnan kustannustason nousun syyt

Toivomusponnen pohjalta kaupunkiympäristön toimiala on yhteistyössä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa kehittänyt ympärivuoro-
kautisen toiminnan mahdollistavan ratkaisun. Tämä on aiheuttanut 
muutoksia hankesuunnitelman mukaisiin toteutus- ja rakennuslupavai-
heen suunnitelmiin. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on suun-
niteltu ympärivuorokautinen alue, jonka suunnittelussa on huomioitu 
muun muassa seuraavat seikat: poistumisturvallisuutta on parannettu 
uudella uloskäynnillä, wc-tiloja on riittävästi, yöpyville lapsille on kiinteät 
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sängyt, keittiö on varusteltu vuorohoidon vaatimusten mukaisesti, ym-
pärivuorokautisella alueella lapsilla on mahdollisuus käydä suihkussa, 
lasten ja hoitajien kalusteita ja varusteita on lisätty, yökäyttö on huo-
mioitu lukituksessa.

Enimmäishinnan korotustarpeen aiheuttavien kustannusten muodostu-
minen:

• 24 h-toiminnan järjestämisen aiheuttamat muutokset 200 000 euroa

• kaivu- ja louhintamäärät kasvaneet suunnittelun tarkennuttua 200 000 
euroa

• betonielementtirunko paikallavalurungoksi lisäraudoituksineen 
120 000 euroa

• LVI-järjestelmien kustannukset nousseet suunnitelmien tarkennuttua 
100 000 euroa

• runkoportaiden kustannukset nousseet suunnitelmien tarkennuttua 
70 000 euroa

• rakennusvalvonnan edellyttämät hulevesijärjestelmät 50 000 euroa

• muut lisäkustannukset 17 279 euroa

Yhteensä enimmäishinnan korotustarve on 757 279 euroa.

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioesityksen talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2019 - 2028. Hanke on merkitty 
11,2 miljoonan euron suuruisena vuosina 2018 - 2020 rakennettavana 
hankkeena. Hankkeen rahoitustarve 13,1 miljoonaa euroa otetaan huo-
mioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Vuokravaikutukset

Enimmäishinnan korottamisen vuokravaikutukset: 

Korotusta tulee 3,73 euroa/htm²/kk.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 30.8.2017 § 302 mukaan uudisraken-
nuksen kustannusten mukaisesti laskettu vuokra-arvio käyttäjälle olisi 
ollut 24,50 euroa/htm²/kk.

Enimmäishinnan korotuksen mukaan laskettu uudisrakennuksen (13,1 
milj. euroa) vuokra-arvio käyttäjälle on 28,23 euroa/htm²/kk,  josta pää-
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omavuokran osuus on 22,47 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 
5,76 euroa/htm²/kk.

Uudisrakennuksen vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoala on 
2 684 htm². Päiväkodin vuokrakustannukset ovat kuukaudessa noin 
75 769 euroa/kk ja vuodessa noin 909 232 euroa. Vuokrakustannukset 
yhtä tilapaikkaa kohden kuukaudessa ovat noin 226 euroa/kk (tilapaik-
koja yhteensä 335).

Rakennetun omaisuuden vuokran laskentaperusteena on 3 % tuotto ja 
30 vuoden poistoaika. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustan-
nusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Väistötilakustannus

Väistötiloilla ei ole vuokravaikutuksia hankkeelle.

Aikataulu ja toteutus

Uudisrakennushankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen 
aloitetaan vuoden 2019 tammikuussa. Käyttöönoton osalta tavoite on 
14.8.2020 mennessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 20.11.2018 antanut uudisrakennuk-
sen rakennustöiden enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausun-
non. Lautakuntakunta toteaa, että hakesuunnitelman mukaiset muutok-
set on varhaiskasvatuksen ympärivuorokautisen päivähoidon palvelu-
verkkotarkastelun myötä esitetty uudisrakennukseen suunniteltavaksi 
ympärivuorokautiseen päivähoidon toimintaan soveltuvat tilat.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 763

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisen siten 
että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 13 100 000 euroa huhtikuun 2018 kustannustasossa ja 
hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm².

14.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.10.2018 
§ 114

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi LPK Suursuo - DH 
Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden 11,2 milj. euron eli huhti-
kuun 2018 kustannustasossa 12 342 721 euron enimmäishinnan korot-
tamista 757 279 eurolla siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 326 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana 13,1 milj. euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväk-
syy muuttuneen vuokran.

Esittelijä
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tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 30.08.2017 § 302

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskus-
tannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kus-
tannustasossa 11/2016. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnitte-
lussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toimin-
ta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteu-
tumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, 
sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa 
palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palau-
tetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimi-
vuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen)

  
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päivä-

kodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- 
ja vuorohoitopäiväkotina. (Terhi Peltokorpi)

Käsittely

30.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.
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Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnitte-
lussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toimin-
ta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteu-
tumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, 
sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa 
palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palau-
tetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimi-
vuudesta ja parannusehdotuksista.

  

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päivä-
kodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- 
ja vuorohoitopäiväkotina.

  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatko-
suunnittelussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toi-
minta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonai-
suuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumi-
seen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäynte-
jä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa palvelumuotoiluosaa-
mista ja henkilökunnan ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupun-
gin suurien päiväkotiyksikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
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Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Maria Landén, Petra Malin, Otto 
Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 13
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon 
päiväkodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja 
vuorohoitopäiväkotina.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Jär-
vinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
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Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura 
Nordström, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani St-
randén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turk-
kila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 12
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Maria 
Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 57

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Suursuo-Stigenin 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 25.4.2017 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

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

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 204
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HEL 2017-004139 T 10 06 00

Kiinteistökartta 115/680 496, Suursuonlaita 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Suursuon päiväkodin 
25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat 
enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 
11/2016. 

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto 
antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan tämän hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen 
lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 416
Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498)

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin
87 tontin 13 asemakaavan muutoksen 13.2.2018 päivätyn ja piirustuk-
sen numero 12498 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12498 kartta
2 Asemakaavan muutoksen nro 12498 selostus, päivätty 13.2.2018, täy-

dennetty 30.5.2018
3 Vuorovaikutusraportti 13.2.2018, täydennetty 30.5.2018
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

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Kampissa, osoitteessa Bulevardi 14 si-
jaitsevan korttelin 87 tonttia 13. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisin lii-
ke- ja toimistokäytössä olevan rakennuksen 3.-5. kerroksen sekä ulla-
kon muuttamisen asuinkäyttöön. Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on 
6 560 k-m2, josta uutta asuinkerrosalaa on noin 4 900 k-m2 ja liike- ja 
toimistokerrosalaa noin 1 700 k-m2. Kaavaratkaisun myötä tontin kerro-
sala kasvaa noin 500 k-m2. Toimitilan osuus vähenee 4 900 k-m2. 
Tontin tehokkuusluku e = 4,32.

Esittelijän perustelut

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue sijaitsee kantakaupungin C2-alu-
eella, liike- ja palvelukeskustan C1-alueen tuntumassa. Alue on kes-
kusta, jota yleiskaavan mukaan kehitetään toiminnallisesti sekoittunee-
na asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin aluee-
na. 

Tontilla sijaitsee Waldemar Aspelinin suunnittelema vuonna 1896 val-
mistunut uusrenessanssityylinen rakennus, jossa on ollut säätyläispe-
rinteen mukaisia asuinhuoneistoja edustustiloineen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 1976) tontti on osoitettu liikera-
kennusten korttelialueeksi ja kerrosalaa on osoitettu 6 068 k-m². Katu-
jen puoleiset osat on suojeltu ark-merkinnällä: rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala.

Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan rakennuksen historialliset 
arvot huomioon ottava kunnostaminen eri käyttötarkoituksiin siten, että 
ympäristön monipuolinen toiminnallinen rakenne säilyy osin. Raken-
nuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja sille asetetaan korkeimman 
luokan suojelumääräys (sr-1). Suojelu koskee pääasiassa rakennuksen 
julkisivuja, mutta osittain myös sisätiloja (mm. porrashuoneet ja -tasan-
teet sekä alkuperäisenä säilyneet huonejaot ja tilasarjat).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille 
maanomistajan hakemuksella. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu 
hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta maan-
käyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan 
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kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Sopimuksen mu-
kaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 1 365 000 euron 
korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

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

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 2.3.-
3.4.2018. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Uudenmaan elinkeino-,liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä kaupunginmuseon lausunnot.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esitti lausunnossaan, 
että aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi, eikä kaa-
vamuutos edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen ve-
sihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY-keskuksen ja kaupunginmuseon lausunnoissa esitetyt huomautuk-
set kohdistuivat rakennukset suojeluarvoihin sekä melumääräykseen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ja Helen Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaa-
vamuutoksesta.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa julkisen nähtävilläolon yhtey-
dessä esitettyjen huomautusten johdosta. Kaavakarttaan on tehty joita-
kin teknisluonteisia tarkistuksia. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12498 kartta
2 Asemakaavan muutoksen nro 12498 selostus, päivätty 13.2.2018, täy-

dennetty 30.5.2018
3 Vuorovaikutusraportti 13.2.2018, täydennetty 30.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Sijaintikartta
3 Sopimus

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

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 779

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 87 
tontin 13 asemakaavan muutoksen 13.2.2018 päivätyn ja piirustuksen 
numero 12498 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 25.09.2018 § 51

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Bulevardi 14

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-4-87-13 (Kamppi) omistajan Kiin-
teistö Oy Bulevardi 14 (Y-tunnus 0117464-3) kanssa liitteen 1 mukai-
sen maankäyttösopimuksen. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä te-
kemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA14-15)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Kampin kaupunginosassa osoitteessa Bulevardi 14 si-
jaitsevaa rakennettua liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) 
tonttia 4087/13. Tontin pinta-ala on 1 517 m², ja rakennusoikeus 6 560 
k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1 898 valmistunut 6 744 k-m²:n suurui-
nen toimistorakennus.

Vireillä oleva asemakaavan muutos

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12345, joka mah-
dollistaa rakennuksen osittaisen muuttaminen asuinkäyttöön. Muutok-
sen mukainen asuinrakennusala on noin 4 920 k-m² ja liike- ja toimisto-
rakennusten kerrosala noin 1 640 k-m².
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Maankäyttösopimus ja -korvaus

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus.

Sopimuksen mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
1 365 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin. Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa sii-
tä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korote-
taan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä 
maksupäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon 
saakka.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 30.5.2018

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 13.2.2018 päivättyä 4. kaupungi-
nosan (Kamppi), korttelin 87 tontin 13 asemakaavan muutosehdotusta 
nro 12498.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kampin kaupungi-
nosassa Vanhan kirkon puistoa vastapäätä Bulevardin ja Annankadun 
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kulmauksessa osoitteessa Bulevardi 14. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
nykyisin liike- ja toimistokäytössä olevan rakennuksen 3.–5. kerroksen 
ja ullakon muuttamisen asuinkäyttöön. Hankkeeseen liittyen on laadittu 
hankekohtainen esiselvitys käyttötarkoituksen muutoksen arviointia 
varten.

Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan rakennuksen historialliset 
arvot huomioon ottava kunnostaminen eri käyttötarkoituksiin siten, että 
ympäristön monipuolinen toiminnallinen rakenne säilyy osin. Raken-
nuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja sille asetetaan korkeimman 
luokan suojelumääräys (sr-1). Suojelu koskee pääasiassa rakennuksen 
julkisivuja, mutta osittain myös sisätiloja (mm. porrashuoneet ja -tasan-
teet sekä alkuperäisenä säilyneet huonejaot ja tilasarjat).

Uutta asuntokerrosalaa on noin 4900 k-m² ja liike- ja toimistokerrosalaa 
noin 1700 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 109 asukasta (1 as / 45 
k-m²). Toimitilan määrä vähenee 4900 k-m². Tontin tehokkuus on 4,32.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen.

Uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaan kanta-
kaupunkia kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena alueena ja liike- ja 
palvelukeskustaa palvelu-, liike- ja toimitila-alueena. Kaupunkistrate-
gian mukaan työpaikkamäärien tulisi kasvaa asukasmäärän kasvun 
mukaisesti, tämän osalta toimitilan määrän väheneminen ei ole tavoit-
teiden mukaista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 7474 vuodelta 1976. Kaavan 
mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL). Kerrosalaa tontil-
le on osoitettu 6 068 m². Annankadun ja Bulevardin puoleiset osat on 
suojeltu ark-merkinnällä: rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten rakennusala.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta, ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaupungille kohdistuu yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta 
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomista-
jan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.3.–3.4.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.2.2018 ja 
lautakunta päätti 13.2.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ra-
kennukset suojeluarvoihin sekä melumääräykseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa julkisen nähtävilläolon yhtey-
dessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen vii-
meisessä luvussa.  

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.
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Lisätiedot
Hanna Kiema, arkkitehti, puhelin: (09) 310 37478

hanna.kiema(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 5.4.2018

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on pyy-
tänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Bulevardi 14 ase-
makaavamuutoksen kaavaehdotusta. Kaupunginmuseo on katselmoi-
nut rakennuksessa ja osallistunut kohteen ennakkoneuvotteluihin. Koh-
teesta on valmistunut rakennushistoriallinen selvitys lisäliitteineen. Mu-
seo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Rakennushistoriaa

Kaupunginmuseo on antanut lausunnon Bulevardi 14 kaavamuutos-
hankkeen oas-vaiheesta 23.8.2017, jossa on tiivistetty kohteen raken-
nushistorian päävaiheet sekä arvotus. Bulevardi 14 tontin ensimmäinen 
rakennusvaihe liittyy empiren asemakaavan toteuttamiseen 1820-luvun 
jälkipuolella. Empire-tyylisen puurakennuksen rakennutti valtioneuvos 
Jakob Meinander. Hän myi tontin ja rakennuksen yliopiston kemian ja 
fysiikan professori Adolf Mobergille vuonna 1862. Moberg toimi myö-
hemmin Aleksanterin Yliopiston rehtorina vuosina 1872-75. Hänen 
kuoltuaan vuonna 1895, tontin omistus siirtyi viereisen tontin Bulevardi 
12 rakennuttajille, Agneta Charlotta Wilhelmina Mellinin perikunnalle.

Perikuntaan kuulunut Mellinin vävy Waldemar Ekelund toimi Bulevardi 
14 rakennuttajana. Tontin empire-rakennukset väistyivät ja uuden ajan 
monikerroksinen kivirakennus korvasi sen. Uusrenessanssia edustava 
rakennus valmistui vuonna 1897 ja sen suunnitteli arkkitehti Waldemar 
Aspelin. Kohteella on huomattavan korkea rakennus- ja kulttuurihisto-
riallinen arvo. Rakennus liittyy Vanhan kirkon puiston etelälaidan yhte-
näiseen rakennusrivistöön ja kuuluu Museoviraston kokoaman Valta-
kunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksen 
RKY 2009 piiriin (Bulevardin varren katurakennus osana kohdetta 
Esplanadi-Bulevardi).

Rakennus on muuttunut asumisesta toimistokäyttöön 1960-70 –lukujen 
mittaan. Asemakaavamuutos toimistokäyttöön on tehty vuonna 1978. 
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Bulevardi 14 rakennus säilytti kuitenkin hyvin alkuperäiset rakennus- ja 
kulttuurihistorialliset arvonsa aina vuoteen 2008 saakka, jolloin kaupun-
ginmuseon kielteisestä lausunnosta ja vetoomuksista huolimatta raken-
nuksen arvokas tilarakenne purettiin huoneiden ja huoneistojen välisiä 
seiniä avaamalla; asiaa käsitteli aina Eduskunnan oikeusasiamiehen 
toimisto. Muutos avotilatoimistoksi toteutettiin siten että alkuperäiset 
seinärakenteet edelleen ilmenevät tilojen nurkissa ja alakaton raken-
teessa, jolloin muutokset ovat periaatteessa palautettavissa. Kymme-
nen vuotta toimistomuutoksen ehdoin tehdyn purkamisen jälkeen koh-
de muutetaan asumiseen, joka jälleen on kriittinen toimenpide raken-
nuksen arvojen säilymiseksi.

Bulevardi 14 asuntorakennus

Vuonna 1897 valmistunut Bulevardi 14 edustaa vanhinta säilynyttä 
asuntoarkkitehtuurin perinnettä Helsingissä. Asuntotyypit kohteessa 
edustivat rakennusajan sääty-yhteiskunnan ylimmän luokan asumisen 
malleja ja ne ovat poikkeuksellisella huolellisuudella suunniteltuja. Ta-
loon sisältyi myös joukko pienasuntoja, joiden asukkaat kuuluivat työ-
väkeen. Talon rakennuttajana toimi tohtori Waldemar Ekelund, joka oli 
rakennuttamassa myös viereistä Bulevardi 12 rakennusta, jossa myös 
asui. Waldemar Ekelundin poika Gustaf omisti Bulevardi 14 kiinteistöä 
isänsä kuoleman jälkeen vuoteen 1905 saakka. Vuonna 1910 raken-
nuksesta muodostettiin kiinteistöyhtiö. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennuksessa asui lukuisia 
säätyläisperheitä. Alkuperäisiin asukkaisiin kuului myös monia suoma-
laisen ja venäläisen sotaväen korkeita upseereita, usein sotilasuran jäl-
keen. Uuden ajan tuulet ilmenivät varhaisen suomalaisen liike-elämän 
sekä pankki- ja vakuutusalan johtajien asetuttua taloon, näiden jouk-
koon lukeutui mm. Nokia-yhtiön perustaja Fredrik Idestam. Myös lääkä-
reiden osuus asukkaista oli huomattava, olihan alkuperäinen rakennut-
taja myös yhteiskunnallisesti valveutunut lääkäri. 

Bulevardi 14 oli huomattavan arvokas asuntokohde sijaintinsa ja asun-
tokantansa johdosta aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Täl-
löin kaupunkirakenteen ja yhteiskunnan muutokset ohjasivat asumista 
vähitellen pois keskustasta, jolloin asunnot löysivät uutta käyttöä. Tänä 
päivänä kysyntä laadukkaalle keskusta-asumiselle on jälleen olemas-
sa, jolloin Bulevardi 14 huolellisesti suunniteltuna voi tarjota mahdolli-
suuksia asumisen laadun ja monimuotoisuuden lisäämiseen kaupun-
gissa. Edellytyksenä on kuitenkin kohteen alkuperäisten arvojen säily-
minen muutoksessa. Asuntomuutos ei saisi johtaa kohtuuttomaan pur-
kamiseen ja muutokseen muuten säilyneessä kohteessa.

Suojelumääräykset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 72 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
12.12.2018

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

Kaavaehdotuksen suojelumääräys sr-1 kohdentuu rakennuksen julkisi-
vuun sekä arvokkaisiin sisätiloihin, joita ovat mm. arvokkaat porrashuo-
neet. Myös alkuperäisen pohjakaavan arvot on pyritty suojelumääräyk-
sessä huomioimaan: Arvokkaissa sisätiloissa tulee korjaamisen lähtö-
kohtana olla alkuperäisten huonemuotojen ja huoneiden muodostamien 
tilasarjojen sekä rakenteiden yksityiskohtien, materiaalien ja pintakäsit-
telyiden säilyttäminen. Alkuperäisten asuntojen tilajako muodostuu ka-
dunpuolen julkisista edustavista tiloista sekä rauhalliselle pihan puolelle 
sijoittuneista yksityisistä tiloista. Alkuperäisten asuntojen historiallinen 
arvo on korkea. 1800-luvun eurooppalaisen asuntoarkkitehtuurin esi-
merkit alkuperäisessä käytössä ovat kaupungissa harvinaisia, eikä täl-
laisia asuntoja tulisi jakaa pienasunnoiksi. On tärkeää, että tilaraken-
teeltaan muuttuneet asunnot palautuvat alkuperäisiin muotoihin mah-
dollisimman vähäisin muutoksin, silloin kun kohde palautetaan toimisto-
käytöstä asumiseen. Tämä edellyttäisi asuntopohjien uudelleenarvioin-
tia. Esitetyn viitesuunnitelman mukaan kiinteistön asunnoista ainoas-
taan kaksi säilyy alkuperäisessä laajuudessaan. Viitesuunnitelma ei 
asuntopohjien osalta ole kehittynyt rakennussuojelutavoitteen mukai-
sesti.

Kaavan suojelumääräyksissä huomioidaan lisäksi myös professori Aar-
no Ruusuvuoren v. 1990 suunnitteleman ullakkokerroksen arvojen säi-
lyminen. Lisäksi suojelumääräyksissä annetaan ehtoja sisäpihan puo-
lelle avautuvien parvekkeiden rakenteesta. Asuntoparvekkeiden määrä 
on esitetty viitesuunnitelman pohjapiirustuksissa. Pihalle avautuvien 
parvekkeiden määrä tulee rajoittaa välttämättömään, eikä rakennuksen 
pihajulkisivua tule muuttaa viitesuunnitelman esittämässä määrin, joka 
muuttaa rakennuksen ominaispiirteitä.

Asuntorakentamisen uudiskohteiden teknistä tasoa ei vanhassa histo-
riallisesti arvokkaassa kiinteistössä kaikilta osin voida saavuttaa, koh-
teen arvo rakentuu muista lähtökohdista. Rakennuksen muuttaminen 
asuntokäyttöön on poikkeuksellisen vaativa korjausrakentamisen suun-
nittelukohde.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 23.8.2017

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 76

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 13.2.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12498 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupun-
ginosan (Kamppi) korttelin 87 tonttia 13

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

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

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

o KOy Bulevardi 14 c/o Taitokaari Oy: 5 000 euroa

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12498 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hanna Kiema, arkkitehti, puhelin: (09) 310 37478

hanna.kiema(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.12.2017 § 59

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12498 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi.
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: 12498
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 48/2017
Pohjakartta valmistunut: 21.11.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
16.08.2017 § 14

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos katsoo, että rakennuksen poistumis- ja savunpoistorat-
kaisuihin tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota ja ne tulee neu-
votella pelastusviranomaisen kanssa. 

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Vanhan kirkkopuiston etelä-
laidalla, osoitteessa Bulevardi 14 / Annankatu 15. Tavoitteena on mah-
dollistaa nykyisin toimistokäytössä olevan rakennuksen kerrosten 3–5 
ja ullakon muuttaminen asuinkäyttöön. Ensimmäinen kerros jää liiketila- 
ja toinen kerros toimistokäyttöön. Kaavamuutoksella pyritään mahdol-
listamaan rakennuksen historialliset arvot huomioon ottava kunnosta-
minen eri käyttötarkoituksiin siten, että ympäristön monipuolinen toimin-
nallinen rakenne säilyy.

Rakennuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja sille osoitetaan kor-
keimman luokan suojelumääräys (sr-1). Suojelu tulee koskemaan pää-
asiassa rakennuksen julkisivuja, mutta osittain myös sisätiloja (mm. 
porrashuoneet).

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi
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§ 417
Meilahden huvila-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12372)

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelia 
14489 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 15. kaupunginosan (Meilahti) 
kortteleita 15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tonttia 3 ja kult-
tuurihistoriallisia ympäristönsuojelualueita, puisto-, lähivirkistys-, palsta-
viljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueita sekä ur-
heilu- ja virkistyspalvelualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 
19.1.2016 päivätyn ja 23.10.2018 muutetun piirustuksen numero 12372 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 15636.

Samalla kaupunginvaltuuston hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mah-
dollisuutta varata merellisen kevyen liikenteen väylän yhtey-
teen levähdyspaikka, jonka yhteydessä voisi olla pysähdystila 
jäätelö- ja/tai kahvilapalveluita tarjoavalle auto- tai pyöräkios-
kille. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren oli esteellinen osallistumaan asian käsit-
telyyn asian koskiessa henkilökohtaisesti häntä tai hänen läheistään.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta:

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen kannatta-
mana  hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta liito-
oravan vakiintuneiden ja tiedossa olevien ydinalueiden erityi-
seen suojeluun jatkosuunnittelussa.

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

 Valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mah-
dollisuutta varata merellisen kevyen liikenteen väylän yhtey-
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teen levähdyspaikka, jonka yhteydessä voisi olla pysähdystila 
jäätelö- ja/tai kahvilapalveluita tarjoavalle auto- tai pyöräkios-
kille.

Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mai Kivelän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta liito-oravan vakiintuneiden ja tiedossa olevien ydinalueiden eri-
tyiseen suojeluun jatkosuunnittelussa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Mia 
Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivu-
laakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Eli-
na Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 45
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jape Lovén, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Mauri Venemies, Sinikka Vepsä
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Poissa: 2
Wille Rydman, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mai Kivelän toivomus-
pontta.

2 äänestys

Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään 
mahdollisuutta varata merellisen kevyen liikenteen väylän yhteyteen le-
vähdyspaikka, jonka yhteydessä voisi olla pysähdystila jäätelö- ja/tai 
kahvilapalveluita tarjoavalle auto- tai pyöräkioskille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 14
Maija Anttila, Ted Apter, Jörn Donner, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Jape Lovén, Seija Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, 
Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 3
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 kartta, päivätty 19.1.2016, 
muutettu 23.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 23.10.2018, päivitetty Kylk:n 23.10.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2014, täydennetty 19.1.2016, 23.3.2018 ja 
9.10.2018 sekä muistio 20.1.2014

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nrot 6825, 6826 / 9.10.2018)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Senaatti-kiinteistöt
Tasavallan presidentin kanslia
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 80 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
12.12.2018

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

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Meilahden huvila-aluetta, joka sijaitsee 
Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Alueelta on yhteys 
Seurasaareen. Suurin osa kaava-alueesta on valtakunnallisesti merkit-
tävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Meilahden huvila-alue, RKY 
2009). Luonnonympäristön ja maiseman arvot ovat huomattavat. Lisäk-
si alue on yksi kantakaupungin merkittävimmistä lähivirkistysalueista ja 
vapaa-ajanviettokohteista.

Asemakaavan tavoitteena on säilyttää ja suojella alueen kulttuurihisto-
rialliset ja puutarhataiteelliset arvot sekä ottaa ne ja alueen erityispiir-
teet huomioon alueen kehittämisessä. Alueen monipuoliseen virkistys-
käyttöön ja huviloiden asuinkäyttöön ei tehdä muutoksia. Kaava selkiyt-
tää huviloiden vuokra-alueiden täydennysrakentamisen periaatteita lä-
hinnä talousrakentamista koskien. Virkistyskäyttöä kehitetään paranta-
malla kävely- ja pyörätieverkostoa sekä liikuntapuiston palveluita. Li-
säksi mahdollistetaan keskeisillä paikoilla olevien rakennusten moni-
puolinen kulttuuri- ja kahvilakäyttö sekä pienimuotoinen, ympäristöhäi-
riötä aiheuttamaton liiketoiminta kaikilla asuinkäytössä olevilla vuokra-
aloilla ja tonteilla.

Kaava-alue on kooltaan noin 89 hehtaaria ja uutta kerrosalaa on yh-
teensä n. 7 400 k-m². Kulttuurihistoriallisesti ja puutarhataiteellisesti 
merkittävien asuinrakennusten korttelialueen sekä lähivirkistys- ja asui-
nalueiden (VLA/s ja A/s) uusi kerrosala on n. 1 640 k-m² (huvilat ja ta-
lousrakennukset). Voimakeskuksen käyttötarkoitus muuttuu sairaala-
käyttöön ja tontin rakennusoikeus kasvaa n. 4 400 k-m²:llä. Muuntamon 
tontin rakennusoikeus kasvaa n. 1 200 k-m²:llä. Liikuntapuiston raken-
nusoikeus kasvaa 180 k-m²:llä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista ja on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa useita eri asemakaavoja vuosilta 1958–2008. 
Suurinta osaa suunnittelualueesta koskee asemakaava numero 8910, 
joka on vahvistettu vuonna 1985. Asemakaavan mukaan pääosa alu-
eesta on merkitty kulttuurihistorialliseksi suojelualueeksi, jossa suojelu-
merkinnöin osoitetut rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäris-
tö muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Muut alueet on osoitettu lä-
hivirkistystä, urheilu- ja virkistyspalveluja sekä palstaviljelyä varten. Li-
säksi alueella on voimassa mm. valtion asuin-, hallinto- ja edustustiloja, 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia sekä liikunta-
puistoa koskevia asemakaavoja.
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Asemakaava-alueella on laajoja lähivirkistys ja -puistoalueita. Lähivir-
kistysalueella on 30 pihapiiriä, joista 26 on asuinkäytössä. Asuinkäytös-
sä olevat huvilat ovat yksityisomistuksessa. Alueella on n. 140 asukas-
ta. Kaupunki omistaa kahvila- ja asuinkäytössä olevan Waarannon hu-
vilan osoitteessa Tamminiementie 3. Ronald McDonald Lastentalosää-
tiö omistaa rakennukset osoitteessa Oksakoskenpolku 6. Bar-
navårdsföreningen i Finland rf omistaa päiväkotina toimivat rakennuk-
set osoitteessa Tallbonkuja 3 ja Fastighets Ab Johannesbergsvägen 8 i 
Helsingfors omistaa Finska läkarsällskapetin käytössä olevat rakennuk-
set. Kaava-alueella sijaitsee myös Suomen valtion hallintoon ja histori-
aan liittyviä rakennuksia, kuten tasavallan presidentin virka-asunto 
Mäntyniemi, pääministerin virka-asunto Kesäranta sekä Urho Kekko-
sen museo. Iho- ja allergiasairaala sijaitsee Paciuksenkadun varressa 
korkealla mäellä. Sen kaakkoispuolella on Meilahden liikuntapuisto. 
Meilahden sairaalan entinen voimakeskus on muutettu sairaalakäyt-
töön. Arboretumin pohjoispuolella on Helenin muuntamorakennus, jon-
ka kautta kulkee alueen halkaiseva voimansiirtolinja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maan lukuun ottamatta val-
tion omistamaa Kesärantaa, Mäntyniemeä ja siihen liittyvää paikoitusa-
luetta, Tamminiemeä sekä HUS:n omistamaa Iho- ja allergiasairaalan 
aluetta. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

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

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 26.2.–1.4.2016. Kaavaehdo-
tuksesta tehtiin 11 muistutusta ja nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 
yksi kirje.

Nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset katsottiin olennaisiksi, joten 
asemakaavan muutosehdotus asetettiin uudelleen nähtäville. Muutettu 
kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.4.–7.5.2018. Muutetusta kaa-
vaehdotuksesta tehtiin 85 muistutusta, joista yksi oli adressi (yhteensä 
19 asutun palstan asukkaan allekirjoitus). Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui viisi kirjettä, joista yksi oli luonteeltaan asiantuntijalausunto.

Ensimmäisen nähtävilläolon aikana esitetyt muistutukset ja kirje

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat talousrakennuksiin 
ja asuinrakennusten lisärakennusoikeuteen, rakennusten suojelumää-
räyksiin, rakennusten käyttötarkoitukseen, ulkoilureitteihin, baanaan, 
luontoarvoihin, liikenteeseen sekä yhdyskuntatekniseen huoltoon. 
Muistutuksissa katsottiin, että MRL:n 9 §:n edellyttämiä selvityksiä ei 
ole tehty riittävällä tavalla. Nähtiin myös, että asemakaava ei täytä 
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MRL:n 54 § sisältövaatimusta rakennetusta ympäristöstä ja sen erityi-
sarvoista. Täydennysrakentamisen nähtiin olevan osoitettu tasavertai-
sen kohtelun vaatimusta loukaten. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat kallioalueisiin ja niiden käyttöön kiipeilypaikkoina.

Muistutusten referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Ensimmäisen nähtävilläolon aikana saapuneet lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, museoviraston, 
tasavallan presidentin kanslian, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon johtokunnan, kiin-
teistöviraston tonttiosaston, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lauta-
kunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sr-3 -suojelumää-
räyksen sekä puisto- ja lähivirkistysalueiden määräysten sisältöön, Ke-
särannan uudisrakennusalaan sekä alueen lisärakentamisen määrään 
ja vuokra-alojen kokoon. Lausunnoissa huomautettiin myös liito-oravis-
ta ja lepakoista sekä jalopuumetsien arvoista. Lisäksi huomautettiin 
asemakaavan ääneneristysvaatimuksista, sammutusvesiverkostosta, 
rakentamisrajoituksesta sähkölinjan suojavyöhykkeellä ja ET-tontin tu-
levista hankkeista.

Helen Oy:llä ei ollut lausuttavaa.

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

Toisen nähtävilläolon aikana esitetyt muistutukset ja kirjeet

64 muistutuksessa otettiin kantaa Kaurilan saunan toimintaan. Muissa 
muistutuksissa, joista 15 on adressin allekirjoittaneiden erillisiä muistu-
tuksia, toistuivat pääosin kaavavalmistelun aikaisemmissa vaiheissa 
esitetyt huomautukset, joiden aiheita olivat kaavaehdotuksen peruspe-
riaate ja tasavertainen kohtelu, täydennysrakentaminen, rakennusten 
suojelumääräykset, rakennusten käyttötarkoitukset, luontoarvot, ulkoi-
lureitit, baana, liikenne sekä yhdyskuntatekninen huolto. Muistutuksissa 
katsottiin edelleen, että MRL:n 9 §:n edellyttämiä selvityksiä ei ole tehty 
riittävällä tavalla. Edelleen nähtiin myös, että asemakaava ei täytä 
MRL:n 54 §:n ehtoja asemakaavan sisältövaatimuksista.

Kirjeiden aiheet olivat hyvin saman sisältöisiä kuin muistutuksetkin (nel-
jä koski Kaurilan saunaa). Alueen asukkaat olivat muistutusajan jälkeen 
pyytäneet myös kannanottoa kaavoitukseen perehtyneeltä asiantunti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 83 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
12.12.2018

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

jalta. Ko. asiantuntija tapasi kaavoituksen edustajat kaksi kertaa. Kom-
mentaarissaan ko. asiantuntija pohtii kaavoituksen yleistarkastelun 
ohella (kaavan tarkkuus ja rooli useiden ohjausvälineiden joukossa, 
vuorovaikutuksen mallit ym.) myös kyseisen kaava-alueen erityishaas-
teita, vuokra-alojen haltijoiden näkemyksiä ja odotuksia sekä kaavapro-
sessin vaihtoehtoisia etenemispolkuja jatkossa.

Muistutusten referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Toisen nähtävilläolon aikana saapuneet lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, tasavallan presi-
dentin kanslian sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen läpi 
kulkevaan sähköjohtolinjaan ja sen vaatimaan suojavyöhykkeeseen, 
sähköverkon jakeluasemaan ja sen kuljetusreitteihin sekä meluselvitys-
karttaan. Tasavallan presidentin kanslian lausunnossa ei ollut huomau-
tettavaa asemakaavaehdotuksesta, mutta lausunnossa pyydettiin huo-
mioimaan tasavallan presidentin virka-asunnon turvallisuuteen liittyvät 
näkökohdat kaava-alueesta pois rajatun Päivärannan alueen tulevassa 
suunnittelussa. 

Kaupunginmuseolla ja Senaatti-kiinteistöillä ei ollut huomautettavaa.

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

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nrot 
6825 ja 6826, liite 5), jonka mukaan Zaidankadun ja Merikannontien 
välille linjataan pyöräilyn laatukäytävä baana. Seurasaarentien linjausta 
on oikaistu bussireitin ja ulkoilutien parantamiseksi. Johannesbergintien 
liittymä Paciuksenkadulla katkaistaan autoliikenteeltä. Tamminiemen-
tien uusi jalankulkuyhteys edellyttää katulinjauksen siirtoa noin 70 met-
rin matkalla. Liikennesuunnitelmassa pysäköintialueiden rajauksia, kaa-
va-alueen bussipysäkkien ja suojateiden sijainteja ja tonttien ajoyhteyk-
siä on tarkistettu.

Kustannukset

Asemakaavamuutoksen toteuttamisen on arvioitu aiheuttavan kustan-
nuksia yhteensä noin 3-4 miljoonaa euroa:
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 Katulinjausten muutostöistä ja niistä aiheutuvista johtosiirroista Seu-
rasaarentiellä sekä uusien pysäköintialueiden toteuttamisesta Hei-
kinniementielle ja Oksakoskenpolulle pohjanvahvistuksineen on ar-
vioitu aiheutuvan kustannuksia noin 800 000 euroa.

 Puistopolkujen, Tallbonkujan puistoalueen laajennuksen sekä Tam-
miniementien päätteen katuaukion kustannuksiksi on arvioitu yh-
teensä noin 3 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen lisäksi, ranta-alueiden mahdollinen ruoppaaminen, 
vesibussilaiturin rakentaminen (liikuntapalvelut) ja pyöräreitti baana ai-
heuttavat alueella kustannuksia, jotka liittyvät välillisesti kaavan toteut-
tamiseen.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavakartan merkintöi-
hin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisten nähtävilläolo-
jen jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen toiseksi viimeisessä luvussa. 

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 kartta, päivätty 19.1.2016, 
muutettu 23.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 23.10.2018, päivitetty Kylk:n 23.10.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2014, täydennetty 19.1.2016, 23.3.2018 ja 
9.10.2018 sekä muistio 20.1.2014

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nrot 6825, 6826 / 9.10.2018)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta 9.10.2018
2 Ilmakuva 9.10.2018
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Senaatti-kiinteistöt
Tasavallan presidentin kanslia
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 778

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) kortte-
lia 14489 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 15. kaupunginosan (Mei-
lahti) kortteleita 15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tonttia 3 
ja kulttuurihistoriallisia ympäristönsuojelualueita, puisto-, lähivirkistys-, 
palstaviljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueita 
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sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta koskevan asemakaavan muu-
toksen 19.1.2016 päivätyn ja 23.10.2018 muutetun piirustuksen nume-
ro 12372 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 15636.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 492

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Hankenumero 3341_1, 3341_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn ja 23.10.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12372 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelia 14489 ja katu-, puis-
to- ja vesialueita sekä 15. kaupunginosan (Meilahti) kortteleita 
15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tonttia 3 ja kulttuuri-
historiallisia ympäristönsuojelualueita, puisto-, lähivirkistys-, palsta-
viljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueita sekä 
urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (muodostuu uusi kortteli 15636).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuuksia kehittää Humallah-
den ranta-aluetta jatkossa oleskelualueena, jonne esimerkiksi voi-
taisiin rakentaa uimala tai kahvila.

Käsittely

23.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Tuomas Eskola ja alue-
suunnittelija Aino Leskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätöstekstiin kohtaan 2 uusi ranskalainen 
viiva: kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuuksia kehittää Humal-
lahden ranta-aluetta jatkossa oleskelualueena, jonne esimerkiksi voitai-
siin rakentaa uimala tai kahvila.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään päätöstekstiin: Liito-oravien suojeluun kiinnitetään 
kaikessa jatkosuunnittelussa erityistä huomiota turvaamalla vakiintu-
neet ja tiedossa olevat liito-oravan ydinalueet .

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään tekstiin: Humallahden baanan suunnit-
telussa huomioidaan Hernbergin ehdotuksen lisäksi Helsingin kasvavat 
turistivirrat ja huolehditaan, että pyöräilyreitillä on levähdys- ja harrasta-
mispaikkoja.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätöstekstiin: Liito-oravien suojeluun kiinnitetään 
kaikessa jatkosuunnittelussa erityistä huomiota turvaamalla vakiintu-
neet ja tiedossa olevat liito-oravan ydinalueet .

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki
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Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 4
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Osmo Soi-
ninvaara

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 7-2 (4 tyhjää). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään tekstiin: Humallahden baanan suunnittelussa huo-
mioidaan Hernbergin ehdotuksen lisäksi Helsingin kasvavat turistivirrat 
ja huolehditaan, että pyöräilyreitillä on levähdys- ja harrastamispaikko-
ja.

Jaa-äänet: 6
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Osmo Soininvaara

Tyhjä: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 6-5 (2 tyhjää).

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi
Taneli Nissinen, tiimipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Aino Leskinen, aluesuunnittelija, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.4.2018

HEL 2012-007286 T 10 03 03
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Helsingin kaupunginmuseon johtokunta on lausunut aiemmin Meilah-
den huvila-alueen asemakaavaehdotuksesta 29.3.2016. Ehdotusta on 
tämän jälkeen muutettu ja laitettu uudelleen nähtäville. Museo on tutus-
tunut uuteen kaavaehdotukseen ja toteaa siitä seuraavan.

Nyt esillä olevaa asemakaavaehdotusta on muutettu saatujen muistu-
tusten ja lausuntojen osalta joiltain kohdin aiemmasta ehdotuksesta. 
Kaavan lähtökohta on kuitenkin säilynyt. Asemakaavan muutoksen 
taustana on Meilahden valtakunnallisesti merkittävän huvila-alueen 
kulttuurihistoriallisten, maisema- ja luontoarvojen turvaaminen sekä 
alueen virkistyskäytön kehittäminen. Asemakaavan laadinta aloitettiin 
vuonna 2014, koska alueella tapahtunut rakentaminen tapahtui pitkälti 
voimassa olevan asemakaavan (1985) vastaisesti poikkeamispäätök-
sin. 

Nyt nähtävillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on täsmennetty ja 
tarkistettu mm. vuokra-aloja, tarkennettu joitain määräyksiä ja merkintö-
jä. Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta olennaisimpia ovat VLA/s- 
ja A/s-alueille annettu talousrakennusten rakennusoikeus, jota on muu-
tettu niin, että talousrakennusoikeus voidaan perustellusta syystä jakaa 
kahteen rakennusmassaan ja siten, että vuokra-aloille saa sijoittaa yh-
den, enintään 10 m2:n kokoisen kasvihuoneen. 

Yksi siirrettävän rakennuksen rakennuspaikka (u-s) on poistettu Seura-
saarentien varresta, ja kaksi uutta vuokra-alaa on lisätty Seurasaaren-
tien ja Heikinniementien risteykseen. Yksi vuokra-ala on rajattu Ljun-
ganmo-nimiselle huvilalle, jonka kaupunki on hiljattain myynyt. Sen vie-
reen on osoitettu toinen uusi vuokra-ala ja rakennuspaikka u-s, jolle 
saa siirtää rakennuksen. Lisäksi kahden huvilan vuokra-alojen raken-
nusaloja on tarkistettu myönnettyjen poikkeamispäätösten ja rakennus-
lupien mukaisiksi. Päivärannan alue rakennuksineen osoitteessa Män-
tyniementie 2 on rajattu pois kaavamuutosalueesta, koska alueen ke-
hittämismahdollisuuksia tutkitaan. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun asiantuntijana. Valmis-
telun aikana museota on kuultu eikä museolla ole siten huomautetta-
vaa uudelleen nähtävänä olleesta asemakaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 01.02.2018 § 8

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Hankenumero 3341_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12372 pohjakartan 
kaupunginosissa 14 Taka-Töölö ja 15 Meilahti. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12372
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti
Kartoituksen työnumero: 41/2014
Pohjakartta valmistunut: 10.7.2015 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2014)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.04.2016 § 149

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan tavoitteena on turvata kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
Meilahden huvila-alueen arvot ja kehittää sitä entistä paremmin yleistä 
virkistyskäyttöä palvelevaksi. Huvila-alueen sekä luontoarvojen suojelu-
merkintöjä ja -määräyksiä tarkennetaan ja ajanmukaistetaan.

Asemakaavaehdotuksessa on esitetty lukuisia yleisiin alueisiin kohdis-
tuvia muutoksia. Katualueiden osalta merkittävimpiä muutoksia on bus-
siliikenteen reitin parantaminen Seurasaarentien hankalan jyrkkää mut-
kaa loiventamalla. Loivennus mahdollistaa myös ulkoilureitin rakenta-
misen kallioleikkauksen ja ajoradan väliin. Seurasaaren sisääntuloau-
kiolta on poistettu pysäköintipaikat. Niiden tilalle on suunniteltu katuau-
kio. Korvaavat pysäköintipaikat on sijoitettu Heikinniementien laajen-
nettavalle pysäköintialueelle.

Suurimpia viheralueisiin kohdistuvia muutoksia asemakaavaehdotuk-
sessa on baanayhteyden rakentaminen meren rantaan Humallahden-
puiston edustalle, rantaa seurailevan ulkoilureitin parantaminen ja sen 
puuttuvien jaksojen rakentaminen sekä ulkoilureitistön parantaminen 
kaava-alueen sisäosissa. Maila Talvion puistoa on laajennettu nykyi-
sestä siten, että puistosta syntyy parempi yhteys rantamaisemaan ja 
merelle.

Asemakaavamääräys lähivirkistysalue (VL) tulee muuttaa siten, että 
alueen ylläpito on jatkossa mahdollista. Määräys tulee muuttaa seuraa-
vasti: Lähivirkistysalue (VL). Alueet tulee ylläpitää luonto- maisema- ja 
kulttuuriarvot huomioiden.

Kaavan lopputyöstössä on hyvä kiinnittää enemmän huomiota alueella 
sijaitsevien jalopuustoisten lehtometsien sekä liito-oravan pysyvämmin 
käyttämien metsiköiden huomiointiin. Tämä tulisi myös merkitä asema-
kaavassa kaavamerkintöihin myös VP-alueilla sekä tarkentaa VLA/s 
alueen osalta myös sisältämään luonnonarvot. Arvokkaiden lehtokoh-
teiden tunnistamisen kannalta merkittävää aineistoa paikkatietomuo-
dossa löytyy mm. Helsingin rakennusviraston parhaillaan työstämän 
Meilahden  hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnonhoitoaineistoista.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuk-
sia yhteensä 3 - 4 miljoonaa euroa. Katulinjausten muutostöistä Seura-
saarentiellä sekä uusien pysäköintialueiden toteuttamisesta Heikinnie-
mentielle ja Oksakoskenpolulle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia 
noin 800 000 euroa. Puistopolkujen, Maila Talvion puiston laajennuk-
sen sekä Seurasaaren aukion kustannuksiksi ovat yhteensä noin 3 mil-
joonaa euroa. Jalankulku- ja pyöräreittien parantamisesta sekä baanan 
rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia arvioidaan myöhemmin laadit-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 92 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
12.12.2018

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

tavan erillisen liikennesuunnitelman sekä baanan jatkosuunnittelun yh-
teydessä. Nämä kustannukset eivät siis ole mukana aikaisemmin mai-
nitussa 3 - 4 miljoonan euron kustannusarviossa.

Käsittely

19.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen viidenneksi kappa-
leeksi seuraava teksti:

 "Asemakaavamääräys lähivirkistysalue (VL) tulee muuttaa siten, et-
tä alueen ylläpito on jatkossa mahdollista. Määräys tulee muuttaa 
seuraavasti: Lähivirkistysalue (VL). Alueet tulee ylläpitää luonto- 
maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden."

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Lisätään lausuntoehdotuksen kuudenneksi kappaleek-
si seuraava teksti:

 "Kaavan lopputyöstössä on hyvä kiinnittää enemmän huomiota alu-
eella sijaitsevien jalopuustoisten lehtometsien sekä liito-oravan py-
syvämmin käyttämien metsiköiden huomiointiin. Tämä tulisi myös 
merkitä asemakaavassa kaavamerkintöihin myös VP-alueilla sekä 
tarkentaa VLA/s alueen osalta myös sisältämään luonnonarvot. Ar-
vokkaiden lehtokohteiden tunnistamisen kannalta merkittävää ai-
neistoa paikkatietomuodossa löytyy mm. Helsingin rakennusviras-
ton parhaillaan työstämän Meilahden  hoito- ja kehittämissuunnitel-
man luonnonhoitoaineistoista."

Kannattaja: Antti Möller

12.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 18.4.2016

HEL 2012-007286 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto on kaavoitustyön edetessä keskustellut asemakaavan 
muutoksesta kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja antanut asiassa 
edellisen lausunnon 14.1.2015. 

Uudesta lausunnosta on jätetty pois kohdat, jotka on huomioitu muute-
tussa kaavaehdotuksessa sekä huomiot jotka koskivat kaavaehdotuk-
sesta poistettuja alueita. Muuten lausunto on samansuuntainen aiem-
man lausunnon kanssa.

Kiinteistövirasto kannattaa sekä uusien yksittäisten rakennuspaikkojen 
että uusien asuin- ja toimistotonttien muodostamista alueelle. Lisära-
kentamista pitäisi kuitenkin olla huomattavasti enemmän. 

Luovutettaessa rakennuspaikkoja siirrettäville rakennuksille, tonttiosas-
tolla on ollut tarkoitus kilpailuttaa rakennuspaikkojen hakijat. Tämä on 
mahdollista vain niiltä osin kun rakennuspaikat ovat kaupungin vapaas-
sa hallinnassa. 

Uusien rakennuspaikkojen pihapiirin tulisi vastata nykyisten uusien 
omakotitalotonttien pinta-alaa (n. 300 - 600 m²).

Asemakaavan muutoksen yhteydessä myös jo vuokratuille määräaloille 
olisi hyvä määritellä asemakaavassa nykyisiä sopimuksia pienemmät 
pihapiirit. Tällöin maanvuokrasopimukset voitaisiin muuttaa kaavan mu-
kaisiksi sitä mukaa kun vanhat sopimukset päättyvät ja vuokra-aluetta 
siinä vaiheessa mahdollisesti pienennetään.

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.04.2016 § 146

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen (luontovaikutukset), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 
31534
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raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.03.2016 § 28

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon: 

Meilahden huvila-alueen asemakaavan lähtökohtana on valtakunnalli-
sesti merkittävän huvila-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämi-
nen, alueen ja sen virkistyskäytön kehittäminen sekä luontoarvojen tur-
vaaminen. Alueen luonne ei muutu olennaisesti kaavamuutoksessa, sil-
lä alueen käyttötarkoitus ei muutu eikä alueelle sijoiteta merkittävästi 
uuttaa rakentamista. Kaavoitettava alue on suurelta osin Meilahden hu-
vila-alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä (RKY 2009).

Uudenmaan maakuntakaavassa ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
vassa Meilahden kaava-alue on virkistysaluetta ja kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Yleiskaavassa 2002 
alue on pääosin virkistysaluetta. Huvilavyöhyke ja arboretum on osoi-
tettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot 
ja ominaisuudet säilyvät. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja. Suurinta osaa suunnitte-
lualueesta koskee kuitenkin asemakaava, joka on vahvistettu vuonna 
1985. Kaavassa pääosa alueesta on merkitty kulttuurihistorialliseksi 
ympäristönsuojelualueeksi, jolla sijaitsevat suojelumerkinnöin osoitetut 
rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat ar-
vokkaan ympäristökokonaisuuden. Muut alueet on osoitettu valtion 
asuin-, edustus- ja hallintorakennusten alueeksi, puistoksi ja lähivirkis-
tysalueeksi, palstaviljelyyn ja urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. 

Nykyisen, voimassa olevan asemakaavan aikana alueella tapahtunut 
rakentaminen on tapahtunut suurelta osin asemakaavan vastaisesti, 
poikkeamispäätösten nojalla. Tilanteen ratkaisemiseksi laaditaan uusi 
asemakaava. Asemakaavan uudistaminen aloitettiin vuonna 2014, jol-
loin kaupunkisuunnitteluvirasto laati alueen suunnitteluperiaatteet ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunginmuseo lausui 
19.12.2014 huvila-alueen asemakaavaluonnoksesta. Kaavaehdotus ei 
poikkea luonnoksesta olennaisesti, mutta joitakin asioita on täsmennet-
ty kaavaehdotukseen. Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta on olen-
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naista että alueen arvot säilyvät jatkossakin ja että asemakaava pyrkii 
ottamaan riittävällä tavalla huomioon nämä tavoitteet. Kaavoituksen 
pohjaksi on tehty vuonna 2014 valmistunut Meilahden huvila-alueen 
ympäristöhistoriallinen selvitys (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2014:1). Alueen huviloiden ja muiden niihin liittyvien raken-
nusten ja pihapiirien suojelumerkintöjä on tarkistettu. Rakennusten suo-
jelumerkinnät ja -määräykset on päivitetty erilaisin sr-1-, sr-2- ja sr-3 -
merkinnöistä tehdyin variaatioin. Myös alueelle myöhemmin siirretyille, 
kulttuurihistoriallisille huviloille on annettu suojelumerkintä. Huviloiden 
arvokkaimmat pihapiirien osat on myös osoitettu s-1-merkinnällä. 

Kaavassa osoitetaan kuusi uutta rakennuspaikkaa muualta siirrettäville 
huviloille sekä näiden ohjeelliset vuokratontit. Lisäksi aiemmasta ase-
makaavasta poiketen on tonteille annettu määritelty rakennusoikeus ta-
lousrakennusten rakentamiseksi. Huvilatontilla saa rakentaa 40 m² yk-
sikerroksisen talousrakennuksen. Tämän lisäksi tontille ei saa rakentaa 
muita rakennuksia eikä rakennelmia. 

Asemakaavassa on osoitettu pyöräilyväylä baana ohjeellisena kaava-
merkintänä pp = jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen 
alueen osa. Toteutuessaan baanan rakentaminen Humallahdenpuis-
toon ja sen rantaan tai vesistön päälle sijoittuen saattaa muodostua ris-
tiriidaksi RKY-kulttuuriympäristön vaalimisen kanssa. 

Kaavaehdotuksessa ei ole valtakunnallisesti merkittävän Meilahden hu-
vila-alueen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajausta, mutta 
RKY-status on merkitty kaavaehdotuksen kaavakarttaan. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä kulttuuriympäristön ja suojelun asiantuntijana ja museota on 
kuultu näissä asioissa, eikä museon johtokunnalla ole kaavasta siten 
huomautettavaa. Museovirasto lausuu erikseen asemakaavaehdotuk-
sesta liittyen valtion omistamiin kohteisiin Mäntyniemeen, Kesärantaan 
ja Tamminiemeen.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 15.03.2016 § 37

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Lausunto
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Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Meilahden (15.ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12372, Meilahden huvila-alue:

Alueella on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Aluet-
ta suunniteltaessa on otettava huomioon riittävän tuottoisan sammutus-
vesiverkoston rakentaminen. Nykyisin alueella oleva 100-110 mm sam-
mutusvesiverkosto tuottaa noin 15l/s, kun tarve sammutustilanteessa 
on noin 30 l/s.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 40

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Ksv 3341_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 19.1.2016 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 14489 
ja katu-, puisto- ja vesialueiden sekä 15. kaupunginosan (Meilahti) 
kortteleiden 15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tontin 3 ja 
suojelualueiden, puisto-, lähivirkistys-, palstaviljely-, vesi-, venesata-
ma-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueiden sekä urheilu- ja virkistys-
palvelualueen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Alu-
eelle muodostetaan uusi kortteli 15636.

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

26.01.2016 Pöydälle

19.01.2016 Pöydälle

03.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

20.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 52

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Arkkitehti Marina Fogdell esitteli Meilahden huvila-alueen suunnitelmia 
ja nimistötarpeita. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Johannesberginpuisto–Johannesbergsparken (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Johannesbergintien ja Johannesberg-nimisen 
huvilan mukaan;

Meilahden rantapuisto–Mejlans strandpark (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Meilahden ja Meilahdenpuiston mukaan;

ja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 98 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
12.12.2018

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

Mississipinpuisto–Mississippiparken (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Mississipinraitin mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että seuraavat asemakaavassa olevat 
nimet korjataan uudessa asemakaavassa nykyisten oikeinkirjoitussuo-
situsten mukaisiksi:

Kesärannantie–Bjälbovägen 

ja

Meilahdensilta–Mejlans bro.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.1.2015

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Meilahden huvila-alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on huvi-
la-alueen valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen 
sekä luontoarvojen säilyttäminen ja huomioon ottaminen alueen kehit-
tämisessä. Alueen virkistyskäyttöä aktivoidaan ja kävely- ja pyöräily-yh-
teyksiä parannetaan. Alueelle osoitetaan muutamia rakentamispaikkoja 
siirrettäviä huviloita varten pääosin paikoille, joilla on aikaisemmin ollut 
rakennuksia.

Asemakaavaluonnoksessa on tehty katualueisiin seuraavia muutoksia 
verrattuna voimassa oleviin asemakaavoihin: Paciuksenkadun raken-
teilla olevan alikulun kohta on muutettu katualueeksi. Seurasaarentien 
pään katualueen osa on muutettu aukioksi. Maila Talvion puiston itä-
puolella olevaa Seurasaarentien mutkaa on loivennettu, jolloin samalla 
muodostuu tila ulkoilureitille kadun ja ulkokaarteen vieressä olevan kal-
lioleikkauksen väliin. Liikuntapuiston kaakkoispuolella olevan rakenta-
mattoman yleisen pysäköintialueen sijaintia on muutettu etäämmälle 
Seurasaarentiestä. Yleiselle pysäköintialueelle johtanut ajoyhteys on 
muutettu kaduksi. Lisäksi katualueisiin on tehty joitakin vähäisempiä 
muutoksia.

Viheralueiden merkittävimpiä muutoksia on Maila Talvion puiston laa-
jentaminen lounaaseen. Huvilatonttien pihapiirien rajautumista yleisiin 
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alueisiin on selkiytetty ohjeellisella määräalan tai muu vuokrattavan alu-
een merkinnöillä. Viheralueille on merkitty uusia jalankulku-, pyöräily- ja 
ajoyhteyksiä.

Asemakaavamuutoksessa on osoitettu kolmella eri kaavamerkinnällä 
alueet, joissa on liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-
merkinnöillä on kielletty toteuttamasta alueilla sellaisia toimenpiteitä, 
jotka aiheuttavat liito-oravien elinympäristön heikentymisen tai häviämi-
sen. Lisäksi olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan 
vain luonnon- tai maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oraville tärkeitä 
yhteyksiä Kuusipuiston kautta Keskuspuiston suuntaan sekä Pikku-
Huopalahden molemmilla rannoilla Paciuksenkadun yli. Pikku-Huopa-
lahden suun kapeimmalla kohdalla Saunalahdessa on mahdollinen sal-
men ylityspaikka, jonka rantapuuston säilyttäminen molemmin puolin 
on erityisen tärkeää.

Liito-oravan kannalta on tärkeää turvata sille soveliaita elinympäristöjä 
koko kaava-alueella sekä yhteydet kaava-alueen ulkopuolisille alueille. 
Urbaani sijainti lisää liito-oravien liikkumista. Kaavakarttaan olisi hyvä 
merkitä liito-oravan kannalta oleellisimmat leviämisreitit eli Pikku-Huo-
palahden rantapuusto ja Paciuksenkadun ylityspaikat.

Alueiden hallintavastuun selvyyden vuoksi rakennusvirasto esittää, että 
Sy-merkityillä alueilla yleiset alueet ja pihapiirit erotetaan selkeämmin 
merkinnöillä toisistaan. Lisäksi kaavamääräyksissä on hyvä olla mää-
räys vuokrattavien alueiden rajaamisesta maastossa aidalla tai istutuk-
silla.

Kaavaluonnoksen mukaan ohjeellinen ulkoilutie -merkinnän mukaisia 
ulkoiluteitä ei saa asfaltoida. Paikoittain ulkoilutiet sijoittuvat hyvin jyrk-
kään maastonkohtaan, joissa asfaltointi on tarpeellista paikoittain tois-
tuvien eroosiovaurioiden välttämiseksi. Kaavamerkintää on aiheellista 
täydentää tältä osin.

Seurasaarentien katuaukion länsipuolella on Helsingin kaupungin omis-
tamaa maata, joka on merkitty YE-v/s2 merkinnällä, joka tulee muuttaa 
VP-alueeksi.

Rakennusvirasto esittää, että kaikille viheralueille annetaan nimet.

Istutettavan puurivin merkinnän tulee olla ohjeellinen.

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu mänty Seurasaarentien varrelta tu-
lee merkitä kaavakarttaan.

Kaavakartan spp-merkinnältä puuttuu selitys.
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27.1.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.12.2014

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 24.11.2014

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Meilahden huvila-alueen asemakaavan muutosluonnokses-
ta. Kaupunginmuseo on antanut lausunnon hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 4.2.2014.

Asemakaavaluonnoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen vir-
kistyskäytön, merkittävien luonnonarvojen ja huvila-alueen kulttuurihis-
toriallisten arvojen turvaaminen ja huomioiminen alueen kehittämises-
sä. Alueelle suunnitellaan vähäistä lisärakentamista. Kaavoituksen 
pohjaksi on tehty vuonna 2014 valmistunut Meilahden huvila-alueen 
ympäristöhistoriallinen selvitys (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2014:1). Suunnittelualue on suurelta osin Meilahden huvila-
alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009).

Suunnittelualue on merkitty kaavaluonnoksessa pääosin Sy-merkinnäl-
lä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi huvila-alueeksi, jolla maisemalli-
set arvot ja pihapiirien arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää, sekä 
puistoksi ja lähivirkistysalueeksi. Kaavaluonnoksesta puuttuu valtakun-
nallisesti merkittävän Meilahden huvila-alueen rakennetun kulttuuriym-
päristön (RKY 2009) rajaus, vaikka RKY-alue on selvennetty kaava-
muutoksen liiteaineistossa. Rajaus tulee merkitä kaavakarttaan eten-
kin, kun RKY-alueen sisään on merkitty lähivirkistys-, puisto- ja ryhmä-
viljelyalueita sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja alueen osia. 
Nämä kaavamerkinnät eivät sellaisenaan riitä turvaamaan kulttuuriym-
päristön arvojen säilymistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
edellyttämällä tavalla.

Kaavakarttaan on merkitty kuusi ohjeellista rakennuspaikkaa, joihin saa 
sijoittaa siirtämällä säilytettävän, kulttuurihistoriallisesti merkittävän, 
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alueen arvoon ja ominaispiirteisiin sopivan huvilarakennuksen. Uusien 
rakennuspaikkojen sijoittelussa on pyritty huomioimaan alueelta puret-
tujen rakennusten paikat. 

Rakennusten suojelumerkinnät ja -määräykset on päivitetty erilaisin sr-
1-, sr-2- ja sr-3 -merkinnöistä tehdyin variaatioin. Sr-merkintöjen mää-
räysosaan tulee lisätä lause, joka edellyttää neuvottelemaan rakennus-
ten korjaus- ja muutostöistä museoviranomaisen kanssa.

Valtion omistamien Mäntyniemen, Kesärannan ja Tamminiemen osalta 
asiassa lausunnonantajana toimii Museovirasto.

4.2.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Aura Kivilaakso, tutkija, puhelin: 09 310 22017

aura.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 418
Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen (nro 12517)

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45146 tonttia 5, korttelin 45147 tonttia 2 sekä katualueita ja puistoa 
koskevan asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12517 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavan muutokseen sisältyy liikennesuunnitelma numero 
6832.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Myllypuron peruskoulun tontteja, niiden 
välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin nykyisen ylä-
astetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun siirtämisen 
laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo (entinen 
Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulun laajentaminen kas-
vavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti sekä parantaa erillisten 
tonttien välistä yhteyttä. Ylätalon suojelun perusteena on rakennukseen 
liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen turvaaminen.

Rakennusoikeuden määrä kasvaa yhteensä noin 250 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista ja on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen. Alueella on voi-
massa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 19.6.–
18.7.2018. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia ja siitä saatiin vain He-
len Sähköverkko Oy:n lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa.

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. 
Raitilla sallitaan koulun laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliiken-
ne.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia, joista merkittävimmät ovat Myllyväenpolun siirtämisestä aiheu-
tuvat noin 50 000 euron (alv 0 %) kustannukset.
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

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

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 762

HEL 2017-003451 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45146 tonttia 5, korttelin 45147 tonttia 2 sekä katualueita ja puistoa 
koskevan asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12517 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavan muutokseen sisältyy liikennesuunnitelma numero 
6832.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.10.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.6.2018 päivättyä 45. kaupungi-
nosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tontin 5, korttelin 45147 tontin 2 sekä 
katualueiden ja puiston asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron peruskoulun 
tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin 
nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkai-
su mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun 
siirtämisen laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo 
(entinen Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Korttelialueen tonttitehokkuuslukema pysyy entisellään (e = 0,5). Kou-
lutonttien rakennusoikeuden määrät muuttuvat vähäisessä määrin tont-
tien rajasiirtojen johdosta. 
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. 
Raitilla sallitaan laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliikenne.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että metsäinen 
Myllyväenpolun alue koulutonttien välissä rakennetaan ja uutta puustoa 
on istutettava kaadettavan tilalle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin 
Yleiskaava 2002:n mukainen.

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia: 

1. Myllyväenpolun siirron kustannukset, noin 50 000 euroa (alv 0 
%)

2. Yläkivenrinteen länsipään tasauksen muuttaminen
3. Koulun tonttijohtojen ja nykyisen Myllyväenpolun alla olevan 

keskijännitekaapelin järjestelyt.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018 ja 
lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisen lausunto (Helen Sähkö-
verkko Oy) sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnossa ei ollut huo-
mautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37331

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

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 307

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12517 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kau-
punginosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tonttia 5, korttelin 45147 
tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

 Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- 
ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia, eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

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

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.4.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on pyy-
tänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Myllypuron perus-
koulun, ent. yhteiskoulun tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. 
Kohteesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2017. Mu-
seo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Myllypuron yläkoulun, alkujaan Myllypuron yhteiskoulu on arkkitehti 
Kimmo Söderholmin vuonna 1967 suunnittelema koulurakennus. Koulu 
rakennettiin osaksi Myllypuron lähiötä, yhdyskunnan koulukeskuksen 
osaksi.

Myllypuron lähiön asemakaava suunniteltiin vuonna 1962 kaupungin 
asemakaavaosastolla arkkitehti Jouko Aholan laatiman esisuunnitel-
man pohjalta. Esisuunnitelmassa alueelle sijoittui tiivis, suorakulmaisen 
korttelirakenteen muodostava kudelma, joka kuitenkin lopullisessa 
suunnitelmassa avautui erillisrakennusten muodostamaksi väljäksi ko-
konaisuudeksi. Alueen asemakaavassa toteutuu funktionalismille omi-
naisia piirteitä (esimerkkeinä on mainittu mm. Le Corbusierin 1930-lu-
vun alkupuolen suunnitelma Nemoursiin Algeriaan). Rakennusten la-
mellimuodot, kuutiomaiset rakennusmassat, nauhaikkunat, valkeat ele-
menttipinnat ja sisäänvedetyt pohjakerrokset muodostavat rakennusten 
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ominaispiirteet ja luovat Myllypuron alueessa kaupunkikuvallisesti yhte-
näisen. Ympäristön ominaispiirteisiin kuuluu avoin metsäpuiston ilme. 
Myllypuron asuinalueelle sijoittui julkisina palveluina ostoskeskus, kou-
lukeskus sekä liikuntapuisto. Myllypuron alue rakennettiin nopeassa 
tahdissa pääosin vuosien 1963-66 välillä. 

Myllypuron asuinalueen rakennuttajat edustivat ajankuvaan nähden 
poikkeuksellisen monipuolisia toimijoita. Suurin rakennuttaja alueella oli 
v. 1957 perustettu yhdistys Asuntosäästäjät ry, joka kohteissaan urakoi 
jäsenilleen kohtuuhintaisia, osin itserakennettuja kerrostaloasuntoja. 
Uudisalueen asukasaktiivisuus vaikutti myös koulujen perustamiseen ja 
rakentamiseen. Kaupungin kansakoulun (ark. Pentti Ahola, 1966, Opin-
tiellä-inventoinnin arvoluokka 3) rinnalle nousi vuonna 1967 Myllypuron 
oppikouluyhdistyksen aloitteesta ja osarahoituksella toteutettu Myllypu-
ron yhteiskoulu. Yhteiskoulu toimi yksityisenä oppikouluna. Sen yhtey-
teen valmistui yhdistyksen rakennuttama lukio vuonna 1973, arkkitehti-
na Reijo Ailus. Myllypuron yksityiskoulut siirtyivät kaupungin koulutoi-
men osaksi peruskoulu-uudistuksen yhteydessä vuonna 1977.

Myllypuron yhteiskoulu, nykyinen Myllypuron yläaste sijoittuu 60-luvun 
lopun modernisoituvan kouluarkkitehtuurin piiriin. Suurimittakaavainen, 
kaksikerroksinen koulurakennus jakautuu kahteen siipirakennukseen. 
Rakennus koostuu kahdesta blokista; erikoisluokat, ruokalan ja voimis-
telusali-juhlasalin käsittävästä keskushalli-rakennusosasta sekä keski-
käytäväratkaisuna toteutetusta luokkahuonesiivestä. Rakennus edus-
taa 1960-luvun modernistista betoniarkkitehtuuria, jossa korostuvat ma-
teriaalin tunteeseen, rakenteellisuuteen ja modulaarisuuteen liittyvät 
piirteet. Betoniarkkitehtuurin olemusta pehmentää luonnonvalo, jota 
hyödynnetään myös kattoikkunoissa. Suurimittakaavaista materiaalikä-
sittelyä elävöittävät avoimet vaihtelevat näkymät, monet yksityiskohdat 
ja rakennetta jäsentävä väritys. Kohteella on elimellinen yhteys ympä-
röivään metsäpuistoon, sitovina elementteinä toimivat laajat ulkokatok-
set ja muurirakenteet. Alkuperäinen yhteiskoulun ja lukion muodostava 
suorakulmainen sommitelma on rajannut keskelleen suojatun, etelään 
aukeavan koulupihan. Lukiorakennus on kuitenkin purettu vuonna 
2007. 

Myllypuron yläasteen koulu on käynyt läpi monia muutosvaiheita, joista 
keskeisin on ollut julkisivujen uudistus vuonna 2006. Korjauksessa ra-
kennuksen ominaisluonne on säilynyt, vaikkakin yksityiskohdissa ja 
eräissä keskeisissä rakennusosissa alkuperäisen ratkaisun keveys ja 
rakenteellisuus on kärsinyt.

Myllypuron yläkoulu on alueen rakennusinventoinnin piirissä nostettu 
esille laadukkaana 1960-luvun lopun kouluarkkitehtuurin edustajana. 
Myllypuron yläkoulu on potentiaalinen suojelukohde. Kaupunginmu-
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seon ja kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä-inventoinnissa koulu on 
luokiteltu arvoluokkaan 2: Koulurakennus on ajalleen tyypillinen ja sen 
arkkitehtuurissa on laadukkaita elementtejä. Rakennuksella on histo-
riallisia arvoja. Korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä rakennuksen 
alkuperäiset arvot tulee huomioida ja muutokset sopeuttaa alkuperäi-
siin lähtökohtiin. Asemakaavassa tulee huomioida Myllypuron ent. yh-
teiskoulun rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot suojelumerkinnöin. 
Kaupunginmuseon arvion mukaan rakennus kestää laadukkaasti toteu-
tetun laajennusosan, joka sopeutuu uutena kerrostumana kokonaisuu-
teen.

Tontin 45147 eteläosissa tulee huomioida alueelle sijoittuva ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen linnoitusrakenne. Kyseessä on Helsingin 
maalinnoituksen tukikohdan VI tykkipatteri 65 suojahuoneineen. Kohde 
on hyvin säilynyt ja ainoa laatuaan (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000011940). Tykkipatteri 65:n alue kuuluu valtakunnallisesti merkittä-
viin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Tulevassa ase-
makaavamuutoksessa sm-1 -merkinnän rajaus tulee yhdenmukaistaa 
asemakaavan 11425 (v. 2006), muinaisjäännöksen aluerajauksen sekä  
RKY-alueen merkintöjen kanssa.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.03.2018 § 15

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12517 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12517 
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä 
Kartoituksen työnumero: 12/2018 
Pohjakartta valmistunut: 2.3.2018 
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 419
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyt-
töönottamiseksi

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 37 muuta valtuutettua ovat 
30.5.2018 päivätyssä aloitteessaan (liite 1) esittäneet, että Helsingin 
kaupunki ottaisi käyttöön anonyymin rekrytoinnin.

Anonyymillä työnhaulla edistetään mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Me-
netelmä pyrkii edistämään mahdollista tahatonta syrjintää kohtaavien 
henkilöiden mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi. 

Täysin anonyymissä rekrytoinnissa hakemuksesta poistetaan näkyvistä 
hakijan nimi, syntymäaika, osoite, äidinkieli, sukupuoli ja muu sellainen 
tieto, joka voi tietoisesti tai tiedostamatta vaikuttaa rekrytoivan esimie-
hen valintoihin. Haastatteluvalinnat tehdään tietämättä em. seikkoja ha-
kijoista. Osittain anonyymissä haussa voidaan esimerkiksi tuottaa vain 
hakijayhteenveto nimettömänä. Prosessi on kummassakin tapauksessa 
anonyymi tai nimetön vain haastatteluun asti.

Nykytilanne
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Kaupunginhallitus toteaa, että anonyymiä rekrytointia on kaupunkiorga-
nisaatiossa kokeiltu kuluneiden vuosien aikana yksittäisiin tehtäviin rek-
rytoitaessa. Näistä kokemuksista sekä menetelmän eduista, haasteista 
ja toteuttamismahdollisuuksista on tehty kaupungin sisäisiä kyselyjä ja 
selvityksiä, joista viimeisimpänä kaupunginhallitukselle toimitettu selvi-
tys kaupungin kokemuksista anonyymin rekrytoinnin kokeiluissa 
(15.6.2018, liite 2). 

Hyvästä tavoitteestaan huolimatta täysin anonyymiin rekrytointiin liittyy 
pulmia. Keskeinen haaste on, että kun suurin osa hakemuksen tiedosta 
joudutaan peittämään, hakijan osaamisesta ja kyvykkyydestä on enää 
vaikea saada ymmärrettävää kuvaa. Juuri osaamisen ja kyvykkyyden 
tulisi kuitenkin olla olennainen peruste haastatteluun valinnalle. Toinen 
merkittävä haaste liittyy menetelmän työläyteen, joka johtuu muun 
muassa järjestelmätuen puutteesta. Kun anonymisointi joudutaan teke-
mään käsin, prosessista tulee normaalia monivaiheisempi ja se sitoo 
runsaasti aikaa ja henkilötyötä. Tämä on ristiriidassa muun muassa 
rekrytointien tehokkuuden parantamiseen tähtäävien tavoitteiden kans-
sa. Kaupungin johtoryhmä on valinnut rekrytointiprosessien läpimenoa-
jan yhdeksi lean-tarkastelun kohteeksi (Palveluprosessien leanaus).  

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialat ja liikelaitokset ovat voineet to-
teuttaa rekrytointeja anonyymeinä ja siihen kannustetaan. Menetelmän 
käyttö on perustelluinta erikseen määritellyissä tehtävissä toimialan tai 
liikelaitoksen tarpeiden ja työvoiman saatavuustilanteen mukaan. 

Järjestelmätukea menetelmän käyttöön ei tällä hetkellä ole. Syksyllä 
2019 käyttöön otettava uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa osittain 
anonyymin rekrytoinnin (hakijoiden raportointi nimettömänä).

Laadukkaassa rekrytoinnissa toteutuu yhdenvertaisuus

Anonyymin rekrytoinnin kautta parhaimmillaan saavutettavat hyödyt 
ovat tavoiteltavia. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen rekrytointitapa on 
linjassa kaupungin strategian ja henkilöstöpoliittisten periaatteiden 
kanssa.

Ratkaisu yhdenvertaisuuden toteutumiseen ei kuitenkaan löydy yksittäi-
sestä menetelmästä tai menetelmän mahdollistavasta järjestelmästä, 
vaan pohjimmiltaan kyse on rekrytointiosaamisesta ja -ajattelusta. On-
nistuakseen rekrytointien tulee olla tavoitteellisia ja hyvin suunniteltuja, 
ja tehtävänkuvien koulutus-, kokemus- ja osaamisvaatimuksineen tulee 
olla huolellisesti mietittyjä. Rekrytointiprosessin eri vaiheet suunnittelus-
ta valintaan tulee osata toteuttaa siten, että niissä huomioidaan hakijoi-
den syrjimätön kohtelu. Ilmoituksessa ilmoitettujen valintakriteerien tu-
lee ohjata valintaa läpi prosessin, taustatekijöistä riippumatta. Kaikki tä-
mä edellyttää osaamista ja huolellista paneutumista rekrytointeihin.
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Esimiesten rekrytointiosaamisen kehittämisellä ja anonyymillä rekry-
toinnilla on sama tavoite – rekrytoinnin toteuttaminen henkilöneutraalisti 
ja tasapuolisesti, jolloin varmistuu myös hyvä hakijakokemus. Kaupun-
ginkanslian henkilöstöosasto on viime vuosien aikana panostanut rek-
rytointiosaamisen edistämiseen mm. kouluttamalla säännöllisesti esi-
miehiä ja HR-henkilöstöä. Tämä työ jatkuu, mutta samalla voi olla tar-
peen tarkastella, onko tarjonta riittävää vai tulisiko rekrytointiin liittyvää 
koulutusta olla tarjolla enemmän, säännöllisempänä ja monipuolisem-
pana. Henkilöstöosaston tuottaman koulutuksen lisäksi osa toimialoista 
tuottaa omaa rekrytointikoulutusta esimiehilleen.

Toisaalta kouluttaminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös muita tekoja. 
Esimerkiksi muun kielisten entistä parempi rekrytoituminen kaupungin 
esimies- ja asiantuntijatehtäviin edellyttää myös säännösten purkamis-
ta, joka ei aina ole yksittäisen esimiehen tai hänen esimiehensä päätet-
tävissä, esimerkiksi kun kyse on virasta. Kielitaitovaatimusten kohdalla 
on tarpeen käyttää tarkkaa harkintaa, missä tehtävissä erinomainen 
suomen kielen kirjallinen taito tai tyydyttävä ruotsin kielen taito on to-
della tarpeen tehtävän hoitamiseksi, jotta vaatimus ei rajaa hakijoita ai-
heettomasti. Koulutusvaatimusten kohdalla on tarpeen miettiä muun 
muassa, miten tunnistamme ja tunnustamme ulkomailla suoritettuja tut-
kintoja etenkin silloin, kun tehtävään liittyvä koulutusvaatimus ei tule 
lainsäädännöstä. Tämä kaikki on taustatyötä, jota tulee tehdä proaktii-
visesti.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että hyväksymässään henkilöstön yhdenver-
taisuussuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä (Khs 18.6.2018, 
§449) on yhtenä toimenpiteenä nostettu esiin nimettömän rekrytoinnin 
edistäminen ja sen selvittäminen, miten uutta syksyllä 2019 käyttööno-
tettavaa rekrytointijärjestelmää voidaan hyödyntää rekrytointien toteut-
tamiseksi nimettömänä. Myös valmisteilla olevan tasa-arvosuunnitel-
man toimenpiteissä vuosille 2019 - 2021 on mainittu nimetön rekrytointi 
yhtenä mahdollisuutena.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kestävin tie osaavaan, yhdenver-
taiseen rekrytointiin on yhdistelmä erilaisia toimia. Tarvitaan osaamisen 
kehittämistä, tietoisuuden lisäämistä, asenteisiin vaikuttamista, ohjeis-
tamista ja osin myös käytännön työkaluja. Alla jo käytössä ja suunnit-
teilla olevia toimenpiteitä:

Käytäntö tai toimenpide Vaikutus
  
Säännöllinen rekrytointikoulutus 
esimiehille ja HR-henkilöstölle

Osaamistaso nousee, rekrytointiin 
liittyvä ajattelu kehittyy
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Nimetön hakijaraportointi (uudessa 
järjestelmässä)

Mahdollistaa yhden prosessin vai-
heen nimettömänä

  
Valintakriteereihin liittyvien sään-
nösten tarkastelu, esim.kielitaito-
vaatimusten tarkastelu, suhtautumi-
nen ulkomailla suoritettuihin tutkin-
toihin

Mahdollistaa erit. muun kielisten 
paremman työllistymisen esimies- 
ja asiantuntijatehtäviin

  
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
korostaminen aiempaa vahvemmin 
esim. henkilöstöhankinnan periaat-
teissa

Raamittaa rekrytointiin liittyvää toi-
mintaa

  
Monimuotoisuutta korostavan työ-
nantaja-lausekkeen käyttö työpaik-
kailmoittelussa

Viestinnällinen, rohkaisee vähem-
mistö-ryhmien edustajia hakemaan 
tehtäviä

  
Esimiehille suunnattu viestintä mo-
nimuotoisesta rekrytoinnista

Viestinnällinen, vaikuttaa asentei-
siin

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että edellä kuvatut kehittämistoimen-
piteet ovat riittäviä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungin rekry-
toinneissa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollis-
taa aktiivisen, asteittaisen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen ke-
hittämisen saatujen kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle ra-
portoidaan kokemuksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi vii-
meistään vuonna 2020.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 767

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellytti, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa 
aktiivisen, asteittaisen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen kehit-
tämisen saatujen kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle ra-
portoidaan kokemuksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi vii-
meistään vuonna 2020.

Käsittely

26.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Päätösehdotuksen loppuun lisätään kappale "Kaupunginhallitus edel-
lyttää, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa aktiivisen, asteittai-
sen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen kehittämisen saatujen 
kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle raportoidaan kokemuk-
sista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi viimeistään vuonna 
2020."

Perusteluosassa uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa koskeva 
ajankohta "kesällä 2019" muutetaan muotoon "syksyllä 2019".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

19.11.2018 Pöydälle

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
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§ 420
Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaami-
sen selvittämisestä

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Amanda Pasasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin on selvitettävä kestävän hyvinvoinnin mittaamista. Kehi-
tystä on mitattava myös muilla tavoin kuin bruttokansantuotteen kasvun 
avulla. Kansainvälisesti on selvitetty vaihtoehtoisten mittarien kehittä-
mistä ja käyttöä päätöksenteon tukena. Ympäristökriisit, sosiaalinen 
eriarvoisuus ja köyhyyden torjunta edellyttävät vaikuttavia toimia ja uu-
sia seurantavälineitä. Uudenlaiset mittarit kuvaavat arvostuksen muu-
toksia kaupungin toiminnan seurannassa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.3.2018 (§ 153) kaupunkistrategial-
le mittaristokokonaisuuden sekä merkinnyt tiedoksi seurattavat kan-
sainväliset vertailut. Strategian mittareiden ja indikaattoreiden valmiste-
lussa olivat osallisina kaikki kaupungin toimialat sekä kaupunginkans-
lian suunnittelutoiminnot. Mittariston valmistelua johti kaupungin johto-
ryhmä. 
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Strategiamittaristo on luokiteltu kaupunkistrategian teemakokonaisuuk-
sien mukaan kolmeen pääryhmään: Kestävän kasvun turvaaminen, 
Uudistuvat palvelut sekä Vastuullinen taloudenpito. Jokaiselle teema-
kokonaisuudelle on strategian sisällön pohjalta muodostettu 1-8 alatee-
maa. 

Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan sisältyviä alateemoja ovat 
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen, väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot, lasten ja nuorten 
hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, liikunnan edistäminen, ekologises-
ti kestävä kehitys, kaupunkirakenteen toiminnallisuus sekä elinvoimai-
suus ja matkailu. Kestävän kasvun turvaaminen -teemaan kuuluu 26 
mittaria mittaristokokonaisuuden yhteensä 49 mittarista. 

Kaupunkistrategian toteuttamisen mittaristokokonaisuutta tarkennetaan 
seurannan kestäessä. 

Kaupunginhallitus on edelleen ilmoittanut vastauksessaan valtuutettu 
Jenni Pajusen aloitteeseen 26.9.2018 (§ 242), että Helsinki ryhtyy toi-
sena kaupunkina maailmassa raportoimaan YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisesta kaupunkitasolla. Tämä tavoi-
teohjelma on laaja-alainen kokonaisuus, joka jakautuu 17 päätavoittee-
seen ja nämä puolestaan noin kymmeneen alatavoitteeseen. Vapaaeh-
toinen raportointi YK:n maailmanlaajuisiin mittareihin perustuvin tiedoin 
avaa päätöksentekoon näköalan kaupungin tilanteesta kestävää kehi-
tystä edistävänä toimijana. 

Valmistelutyö kevään 2019 aikana julkaistavaa ensimmäistä raporttia 
varten on käynnissä. Raporttia on edelleen tarkoitus kehittää seuraavi-
na vuosina strategiamittariston tarkentuessa ja myös perustuen kan-
sainvälisen yhteistyön ja verkottumisen antamaan tietoon. 

Edellä kuvatut toimenpiteet täyttävät laajasti aloitteen pyrkimyksen so-
siaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden huomioimisesta pää-
töksentekoa varten tuotetussa tiedossa.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 120 (255)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
12.12.2018

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

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 768

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

19.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 421
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2018-013002, 2018-013003, 2018-013004, 2018-013005

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite fysioterapian tarjoamises-
ta äideille neuvolapalveluiden yhteydessä

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite pääkaupunkiseudun luon-
toalueiden saavutettavuuden lisäämiseksi julkisella liikenteellä

 valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite Helsingin asuntotuotannon 
nopeuttamiseksi

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite huumeyliannostusten vasta-
aineen saatavuuden helpottamisesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 406
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträ-
det är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 407
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Otso Kivekäs och Laura Kolbe valdes till protokolljustera-
re med ledamöterna Veronika Honkasalo och Mika Raatikainen som 
ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Otso Kivekäs 
och Laura Kolbe till protokolljusterare med ledamöterna Veronika Hon-
kasalo och Mika Raatikainen 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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§ 408
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinneha-
varnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 
2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar 
när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag 
och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för be-
tydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av bety-
delse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som över-
vakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för full-
mäktige minst två gånger om året. Den redogörelseskyldige ansvarar 
själv för inlämnandet av redogörelsen för bindningar. Redogörelsen för 
bindningar ska lämnas inom två månader från det att personen har bli-
vit vald till sitt förtroendeuppdrag eller annat uppdrag. Personen är ock-
så skyldig att utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna och 
korrigera felaktiga uppgifter.



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 125 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
12.12.2018

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

Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det all-
männa datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av 
skyldigheten att lämna en redogörelse upphör, ska uppgifterna om per-
sonen strykas ur registret och datanätet.

De redogörelseskyldiga

Följande förtroendevalda är skyldiga att lämna redogörelse för sina 
bindningar: borgmästaren, biträdande borgmästarna, stadsstyrelsens 
alla övriga ledamöter och ersättare, ledamöterna och ersättarna i 
stadsstyrelsens sektioner, fullmäktiges ordförande och vice ordförande, 
nämndernas och sektionernas ordförande och vice ordförande samt le-
damöterna och ersättarna i stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldi-
ga att lämna redogörelse för sina bindningar: stadsstyrelsens och dess 
sektioners föredragande samt de personer som utsetts till deras ställfö-
reträdare, de personer som fungerar som nämndernas och deras sek-
tioners föredragande samt de personer som utsetts till deras ställföre-
trädare. Att vara vikarie för föredragandens ställföreträdare ger en inte 
skyldighet att lämna redogörelse för sina bindningar, om personen i frå-
ga i praktiken aldrig fungerar som föredragande.

Situationen med redogörelser för bindningar vid Helsingfors stad 20.11.2018.

Antalet redogörelseskyldiga förtroendevalda i Helsingfors är 106. Alla 
redogörelseskyldiga förtroendevalda har lämnat redogörelse. Uppgifter-
na om redogörelserna finns i bilaga 1.

Antalet redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare i Helsingfors är 129. Alla 
redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare har lämnat redogörelse. Uppgif-
terna om redogörelserna finns i bilaga 2.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 20.11.2018

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 82

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi.

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

20.06.2018 Enligt förslaget

13.12.2017 Enligt förslaget

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 409
Val av ersättare i centralvalnämnden

HEL 2018-012011 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Oskar Yrjölä avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i centralvalnämnden

 valde Jussi Aaltonen till ersättare i centralvalnämnden för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 263) Oskar Yrjölä (FP) till ersättare i 
centralvalnämnden (fjärde ersättare i inträdesordningen) för den man-
dattid som slutar år 2021. Oskar Yrjölä anhåller 15.11.2018 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i centralvalnämnden på grund 
av byte av hemkommun.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Centralvalnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 783

HEL 2018-012011 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Oskar Yrjölälle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jussi Aaltosen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

26.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 410
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

HEL 2018-012000 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Oskar Viding avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 valde Teppo Marttinen till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens 
ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 
2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.2.2018 (§ 35) Oskar Viding (Sannf.) till leda-
mot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid 
som slutar år 2021. Oskar Viding anhåller 15.11.2018 om avsked från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ung-
domssektion.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 15.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 765

HEL 2018-012000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Oskar Vidingille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Teppo Marttisen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 411
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-011937 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Tero Rytkönen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten 

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

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 13.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Tero Rytkönen (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Tero Rytkönen anhåller 13.11.2018 om avsked från för-
troendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 13.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 766

HEL 2018-011937 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Tero Rytköselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Tarik Ahsanullahin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 412
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2018-012176 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Matti Silvonen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Anita Hellman till nämndeman vid tingsrätten för den mandat-
tid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 20.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Matti Silvonen (SDP) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Matti Silvonen anhåller 20.11.2018 om avsked från förtro-
endeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av byte av 
hemkommun.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag 
som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald 
utses för den återstående mandattiden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 20.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 782

HEL 2018-012176 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Matti Silvoselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Anita Hellmanin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 413
Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen 
för år 2017

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade bilagan till detta ärende med en utredning 
om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, specialplanerare, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Utvärderingsberättelse 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna gav i maj utlåtanden 
till revisionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och -uppma-
ningarna i utvärderingsberättelsen för år 2017. I dessa utlåtanden upp-
gavs det vilka åtgärder sektorerna och affärsverken hade för avsikt att 
vidta med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 20.6.2018 i enlighet med revisionsnämn-
dens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 
2017 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direk-
tionerna i fråga gett om denna och uppmana stadsstyrelsen att före ut-
gången av december 2018 förelägga fullmäktige en utredning om vilka 
åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovis-
ningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.
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De åtgärder som sektorerna och affärsverken vidtagit med anledning 
av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsbe-
rättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, specialplanerare, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Utvärderingsberättelse 2017
2 Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sektorcheferna
Affärsverket företagshälsan
Trafikaffärsverket
Förvaltningsdirektörerna
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 761

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksen johd-
osta suoritetuista toimenpiteistä.

14.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
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Stadsfullmäktige 20.06.2018 § 202

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017 
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och di-
rektionerna i fråga gett om denna

2. uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2018 
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer 
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har 
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3. anteckna revisionsberättelsen för år 2017
4. godkänna bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättel-

sen
5. på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets 

godtagbarhet bevilja de redovisningsskyldiga som handhaft sta-
dens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017.

Behandling

20.06.2018 Enligt förslaget

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 4 och 5 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Minna Tiili, stf. utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(at)hel.fi
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(at)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 114

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon:

4.2. Hankintojen ohjaus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on keskitetty hankintatoimi. 
Hankintayksikön vakanssimäärää on lisätty organisaatiouudistuksen 
jälkeen kahdella työntekijällä ja tietohallintopalveluissa on kaksi uutta 
vakanssia ICT-hankintojen hoitamiseen.

Toimialan hankintaprosessin uudistaminen ja kehittäminen on käyn-
nistetty ICT-hankinnoista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on 
laadittu prosessikuvaus ICT-hankintoihin. ICT-hankintaprosessia hyö-
dynnetään muiden hankintojen prosessinmäärittelyssä.

ICT-prosessin määrittely käynnistyi ulkopuolisen konsultin kanssa laati-
malla arvio ICT-hankintojen nykytilasta. Arvion perusteella toimialan 
johto käynnisti prosessin määrittelyn. Prosessissa määriteltiin koko 
ICT-hankintojen elinkaari: hankintojen tarpeen määrittelystä, laitteiden 
elinkaaren hallintaan. ICT-hankintaprosessi valmistui helmikuussa 
2018. 

ICT-hankintaprosessin käyttöönotto on parhaillaan käynnissä. Käyttöö-
nottoon liittyy kiinteästi koulutukset, jotka kattavat palvelukokonaisuuk-
sien ja hallinto- ja tukipalveluiden johtajat ja päälliköt, koulujen ja oppi-
laitosten rehtorit, päiväkotien johtajat, ICT-hankintatiimin, taloushallin-
non hankintoihin osallistuvat henkilöt, koko tietohallinnon ja muut nime-
tyt henkilöt hallinto- ja tukipalveluista. 

Hankintavaltuuksia on alennettu ja määritelty tarpeiden mukaan. Tar-
kennukset on tehty toimialaa valmisteltaessa. Toimialan yleistä hankin-
taprosessia ollaan kehittämässä ICT-hankintaprosessikuvauksen poh-
jalta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Toimialan johtoryhmä on käsitellyt kaupungin eettiset periaatteet ja 
väärinkäytösten menettelytavat johtoryhmässä joulukuussa 2017. 
Johtoryhmässä todettiin, että eettiset periaatteet ja menettelytavat vää-
rinkäytöstilanteissa on käsiteltävä hallinnossa ja palvelukokonaisu-
uksissa, palveluissa ja yksiköissä. Johto ja esimiehet vastaavat siitä, 
että periaatteet tunnetaan ja niitä noudatetaan. 

Eettiset periaatteet ja väärinkäytösten menettelytavat on viety toimialan 
intrasivuille toimialan toimintatapaohjeisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala tulee seuraamaan eettisten periaatteiden ja väärinkäytösten 
menettelytavan ohjeistuksen käsittelyä sähköisen työkalun avulla vuo-
den 2018 aikana. 
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Myös hankintoihin ja niiden eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä on parannettu. ICT-hankintaprosessi löytyy Helmi-intran 
tietohallinnon hankintojen sivulta. Lisäksi ICT-hankintatiimin palveluko-
konaisuuksien edustajia on ohjeistettu viestimään ICT-hankintaryhmän 
linjauksista palvelukokonaisuuksiin. Näiden lisäksi tietohallinto on käyn-
nistänyt kuukausikirjeiden julkaisun, jossa viestitään myös ICT-hankin-
toihin liittyvistä asioista.

4.7. Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on varmistanut osaltaan koulutilo-
jen saatavuutta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Liikuntatilojen 
varaamista on keskitetty ja selkeytetty siirtämällä koulujen ja oppilaitos-
ten liikuntatilat 1.7.2018 alkaen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallin-
taan ja tilavarausjärjestelmään. Muut koulun tilat ovat kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan tilavarausjärjestelmässä.

Liikuntatilat ovat varattavissa kello 17–22 välisenä aikana sekä koulu-
jen loma-aikoina. Omavalvonta, joka on käytössä 69 koulussa, on las-
kenut tilavuokria ja madaltanut kynnystä koulutilojen vuokraamiseen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat jär-
jestivät yhdessä tammikuussa tiedotustolaisuuden taiteen perusopetuk-
sen toimijoille tilojen saatavuudesta niiden käytön lisäämiseksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat ovat 
yhdessä työstäneet muistion kaupungin tilojen asukaskäytön periaatte-
ista. Periaatteet varmistavat osaltaan tilojen käytön saatavuutta lasten 
ja nuorten harrastustoimintaan.

4.8. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Stadin ammattiopistossa on kehitetty erilisia toimia osaamisen tunnista-
miseen ja tunnustamiseen. 1.1.2018 voimaan tullut lakimuutos vahvis-
taa osaltaan opiskelun henkilökohtaistamista. Hakeutumisvaiheessa 
tunnistettu ja tunnustettu osaaminen on perusta yksilöllisen kou-
lutuspolkuun. 

Seinätöntä työpajatoimintaa on laajettu sekä uusien yrityskumppanei-
den kanssa että aloittamalla työpajatoimintaa uusilla aloilla kuten ICT-
asennuksessa. Avoimia opintoja on edelleen kehitetty valtakunnallisis-
sa hankkeissa siten, että sisällöt helpottavat osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista. Osaamisen osoittamisessa ja dokumentoinnissa on 
myös lisätty digitaalisten osaamismerkkien käyttöä.

Työkokeilussa hankitun osaamisen tunnistamista on kehitetty pelilli-
stämällä osaamisen hankkimista digitaalisen oppimispelin avulla (Pe-
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laamalla paremmaksi- konsepti). Myös kaupungin kesätöistä saatavat 
ammatillisten tutkintojen mukaan annetut osaamistodistukset laajene-
vat kesällä 2018 yhä useampiin työtehtäviin.

4.9. Oppisopimuskoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Stadin ammattiopiston oppisopimuksen tukipalveluja on vahvistettu. 
Oppisopimusopiskelijan kannalta merkittävä muutos on ammatillisen 
koulutuksen uuden lainsäädännön mukana tuoma oikeus kuraattori- ja 
psykologipalveluihin.  

Lisäksi tukipalveluja on vahvistettu Stadin ammattiopiston työelämä- ja 
oppisopimuspalveluissa palkkaamalla kokopäiväinen ohjaava opettaja 
sekä kaksi suomi toisena kielenä opettajaa. Opettajat jalkautuvat oppi-
sopimustyöpaikoille ja antavat ohjausta sitä tarvitseville. Suomi toisena 
kielenä opetuksessa hyödynnetään digitaalisia välineitä ja ryhmämuo-
toista opetusta, jossa opiskelijat voivat saada toisiltaan vertaistukea.

Maahanmuuttajataustaisille sekä alle 30-vuotiaille nuorille on käyn-
nistetty oppisopimuksen aloitusjaksot, joissa käydään läpi työelämätie-
toutta ja oppisopimuskoulutuksen käytänteitä sekä kartoitetaan tuen ja 
ohjauksen tarvetta. Samalla opiskelijat tutustuvat ohjaavaan henkilö-
stöön, joka edesauttaa tuen ja ohjauksen antamista. 

Pitkäaikaistyöttömille on mahdollisuus oppisopimuksen orientaatio-
jaksoon. Orientaatiojaksosta vastaa erityisopettaja, jonka tuki- ja oh-
jauspalvelut jatkuvat oppisopimuksen syntymisen jälkeenkin. Jaksolla 
käydään läpi työelämätietoutta, kartoitetaan aiempaa osaamista ja so-
veltuvaa alaa sekä hyödynnetään työkokeilua oppisopimuksen ennak-
kojaksoa. 

Työpaikkaohjaajakoulutuksiin on lisätty erilaisia teema-koulutuksia. Te-
emoja ovat: ”Erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaaminen”, 
”Nuorten ohjaaminen” ja ”Monikulttuurinen työyhteisö”. Työpaikkaoh-
jaajille kehitettyä Ohjaan.fi -ohjausalustaa käytetään aktiivisesti. 

Oppisopimuksen tukipalveluja kehitetään edelleen Stadin ammattiopi-
stossa sekä yhteistyössä metropolialueen verkostossa.

4.13. Terveyden edistäminen Sutjakka stadi -toimenpideohjelman avulla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa peruskoulujen yläastei-
ta ja toisen asteen oppilaitoksia ravintolatoimikuntien perustamiseen, 
jos toimikuntia ei vielä ole. Opetusvirasto ohjeisti 25.5.2014 kouluja ja 
toisen asteen oppilaitoksia perustamaan ravintolatoimikuntia tai integ-
roimaan niiden toiminnan osaksi olemassa olevia rakenteita. Toiminnan 
käynnistämistä varten ravintolatoimikuntatoiminta mallitettiin. Vastuu to-
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iminnan käynnistämisestä on ollut kouluilla ja toisen asteen oppilaitok-
silla.

Ravintolatoimikunta- ja ruokaraatitoiminnan avulla nuoret osallistuvat ja 
vaikuttavat kouluruokailuun. Osallistamisella varmistetaan ruoan mielui-
suus ja houkuttelevuus. Tavoitteena on ruokailun käyttöasteen nosta-
minen sekä Opetushallituksen kouluruokailufoorumin asettama ”Kaikki 
syövät” -tavoitteen toteuttaminen Helsingissä.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuudet kannusta-
vat ja kehottavat kouluja ja toisen asteen oppilaitoksia käynnistämään 
ravintolatoimikuntatoiminnan lukuvuoden 2018–2019 aikana, mikäli toi-
mintaa ei ole vielä käynnistetty. Vastuu toiminnan käynnistämisestä tu-
lee olemaan kouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla. Palvelukokonaisu-
udet seuraavat toiminnan käynnistymisen toteutumista. 

Liikkuva koulu -hanke on käynnistetty toisella asteella vuonna 2017. 
Toiminnan suunnittelussa ovat keskeisessä roolissa olleet opiskelijat. 
Osallistamalla opiskelijat mukaan liikuttavamman oppimisympäristön 
ideointiin, saadaan aikaan houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja. 

Hankkeessa pureudutaan: 

 aktivoiviin opiskeluympäristöihin (painot, tangot, tasapainolaudat, 
lattiateipit jne.), 

 aktiivisemman toimintakulttuurin luomiseen, (liikettä oppitunneilla, 
välitunneilla, sisällä ja ulkona), 

 yhteisölliseen liikkumiseen (ryhmien väliset haastekisat, perinnelei-
kit ja pelit, tapahtumat jne.) sekä 

 harrastus- ja kerhotoiminnan lisäämiseen osaksi koulupäivää ja sen 
jälkeen.

Keskeisiä toimijoita ovat oppilaitoksen hyvinvointiryhmät sekä liikkuva 
koulu- hankkeen opettajat. Toiminnalla luodaan systemaattisempi, eri-
laiset liikkujaryhmät huomioiva ohjelma, joka kytkeytyy osaksi tutkintok-
oulutuksen osaamisvaatimuksia uusien tutkinnon perusteiden mukai-
sesti esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 50

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi

 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot

 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017
 hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2017 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

10.04.2018 Ehdotuksen mukaan

03.04.2018 Ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 80

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 
2017: 

Arviointikertomuksen kohta 4.10.: Suurten investointien hallinta

Tarkastuslautakunta on pyytänyt vuoden 2017 arviointikertomuksen 
kohtaan 4.10. (suurten investointien hallinta kaupunkiympäristön toimi-
alalla) liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausuntoa. Tarkastuslautakun-
ta toteaa arviointikertomuksessaan, että kaupunkiympäristön toimialan 
ja liikenneliikelaitoksen tulee panostaa riittävästi hankkeidensa suunnit-
teluun, jotta hankesuunnitelmien enimmäishintojen korottamiset ja aika-
tauluylitykset hankkeiden toteuttamisen aikaan vähenevät. Kaupungin-
kanslian tulee arviointikertomuksen johtopäätösten mukaan yhteistyös-
sä kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kanssa selvit-
tää suurten investointihankkeiden kustannusarvioiden laadintaproses-
sin ongelmakohdat ja tarvittaessa muuttaa tilahankkeiden käsittelyoh-
jetta. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan tulee yhteistyössä kau-
punginkanslian ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin kaupungin palkkakil-
pailukyvyn parantamiseksi rakennuttamistehtävissä. 

HKL:n investointihankkeiden prosessi

HKL on vastikään päivittänyt investointihankkeiden tarvemäärittelyn, 
projektisuunnittelun ja hankesuunnittelun ohjeistuksensa osana HKL:n 
omaisuuden hallinnan kehitysohjelmaa. Tavoitteena ohjeistuksella on 
kuvata, kuinka investointeja ohjataan osana omaisuuden hallintaa sen 
koko elinkaaren ajan.

HKL on käynnistänyt vuoden 2018 alusta menettelyn, jossa investointi-
hankkeiden tarvemäärittely, projektisuunnittelu ja hankesuunnittelu oh-
jataan ko. omaisuussalkun poikkihallinnollisen ohjausryhmän kautta. 
Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat käsitellään poikkihallinnollisesti 
ennen niiden etenemistä päätöksenteossa. Suunnitelmien laajalla kä-
sittelyllä pyritään parantamaan suunnitelmien laatua ja tarkkuutta. HKL 
on asettanut itselleen tuloskortissaan tavoitteet investointihankkeiden 
hankesuunnitelmien laadulle, jossa tärkeimpänä kriteerinä on hankesu-
unnitelman kustannustarkkuus.

Suurten investointihankkeiden osalta suunnittelutarkkuuden paranta-
mista heti hankkeen tarvekartoitusvaiheesta hankepäätöksen tekoon 
asti on kehitetty myös parantamalla hankkeiden hankesuunnittelun ja 
toteutuksen aikaista ohjausta. Yhtenäistämällä ja kehittämällä hankesu-
unnittelun ja toteutuksen ohjausta mm. ohjausryhmä- ja projektiryhmä-
toiminnalla voidaan parantaa hankesuunnittelun tarkkuutta.
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HKL:n investointiprojektien eri suunnitteluvaiheita sekä toteutusvaihetta 
hallitaan MS Project Server -pohjaisella REILA –projektinhallintajärjes-
telmällä. Järjestelmään on toteutettu kytkentä SAP-taloushallintajärjes-
telmään kustannusennusteiden siirtoa varten ja toteutuneiden kustan-
nusten seuraamista varten. REILA:ssa hallitaan myös projektidoku-
mentteja, muistioita, riskiarvioita, seurantakohteita, kalenteria sekä säh-
köpostiliikennettä. REILA järjestelmää kehitetään ja on jo kehitetty vas-
taamaan erilaisten riskiarvioiden laatimisesta annettuja ohjeita. 

Hankkeiden hallintaa on kehitetty HKL Infra ja kalusto -yksikössä myös 
laatimalla kattava ohjeistus investointikohteiden käynnistämisestä ja lu-
ovuttamisesta hankkeen omistavalle yksiköille. Tämä kattaa rakennus-
hankkeiden lisäksi myös muut rata-, järjestelmä- ja kalustohankkeet. 
Omaisuudenhallinnan kehitysohjelmaan kuuluu myös investointiproses-
sin kehittämisen osana projektiprosessin kehittäminen. Tähän kuuluu 
projektityön ohjeistuksen laadinta, jossa tullaan käsittelemään eri yksi-
köiden vastuut projektin aikana ja sen jälkeen. 

HKL vastaa merkittävästä osasta Helsingin kaupungin investointeja. 
HKL:n investoinneista osa tilahankkeita tai vastaavia rakennushankkei-
ta, joita ohjataan tilahankkeiden käsittelyohjeella. Sitä suurempi osa 
HKL:n investoinneista on ratainfraan ja liikennekalustoon kohdistuvia 
investointeja, joille ei toistaiseksi ole ollut käsittelyohjeita. Helsingin 
kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.5.2018 rata- ja infrahankkeisiin so-
veltuvan käsittelyohjeen, joka määrittää HKL:n tekemän hankesuunnit-
telun raamit ja lähtökohdat. Tämän käsittelyohjeen mukaisesti toimit-
taessa ratahankkeiden investointikustannusten käsittely yhtenäistyy ko-
ko kaupungin tasolla ja taloussuunnittelun eri vaiheissa.

HKL:n investointihankkeiden toteutuksesta vastaa pääosin Infra- ja ka-
lustoyksikkö sekä sen hankepalvelut. Raide-Jokeri -hanke toteutetaan 
erillishankkeena Infra- ja kalustoyksikössä allianssimallilla yhdessä 
Espoon kaupungin kanssa. 

Infra- ja kalustoyksikön hankepalveluissa kehitetään projektityösken-
telyä tavoitteena selkiyttää ja parantaa projektitoiminnan ohjeistusta. 
Projektipäällikköjä on myös kannustettu osallistumaan projektikou-
lutukseen ja suorittamaan IPMA-sertifiointi, joka todentaa henkilön pro-
jektiosaamisen.  Osa projektipäälliköistä on jo sertifioinnin hankkinutkin.

Investointihankkeiden laajuus ja toiminta HKL:ssä on viime vuosina 
kasvanut. Kaupungin suunnitelmissa tiivistyminen ja kasvu raideliiken-
nekaupunkina edelleen jatkuu ja tätä tukevat joukkoliikenneinvestoinnit 
HKL:ssä tulevinakin vuosina kasvavat. HKL:n infra- ja kalustoyksikön 
hankepalveluissa onkin juuri toteutettu organisaatiomuutos, jonka tavo-
itteena on kehittää hankevalmistelun ja -toteutuksen kykyä korkealla 
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laatutasolla vastata laajenevan raideliikennekaupungin tarpeisiin. 
Hankkeiden riittävän vahvalla tilaajan resursoinnilla on merkittävä vaik-
utus hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen onnistumiseen. 

Investointihankkeiden toteutuksesta melko itsenäisesti vastaavien pro-
jektipäälliköiden osaamisella, kokemuksella ja motivaatiolla on merkit-
tävä vaikutus hankkeiden onnistumiseen. Rakennuttamisesta vastaa-
van henkilöstön osaamisella ja motivaatiolla on huomattava vaikutus in-
vestointihankkeiden tehokkaaseen ja taloudelliseen läpiviemiseen ja 
vaikuttaa koko HKL:n tulokseen. Projektipäälliköiden palkkauksella voi-
daan vaikuttaa siihen, että HKL:n käytettävissä on kokeneita ja osaavia 
projektipäälliköitä vastaamaan taloudellisesti merkittävien hankkeiden 
toteutumisesta. Helsingin kaupungin kilpailuasema osaavista projek-
tipäälliköistä on etenkin kiinteistö- ja infrarakentamisen alalla tällä het-
kellä heikko. Tilanne ei ole kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmuka-
inen vaan johtaa jopa merkittävästi kasvaviin investointi- ja elinkaari-
kustannuksiin. HKL suhtautuukin myönteisesti tarkastusviraston esille 
nostamaan tarpeeseen parantaa kaupungin palkkakilpailukykyä raken-
nuttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 15

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti esittää tarkastuslautakunnalle 
seuraavan lausunnon vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdasta 4.1.

Kohta 4.1: Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan, että kau-
punginkanslian tulee yhteistyössä toimialojen kanssa kehittää työyhtei-
sötasolle ulottuvia kannustimia osatyökykyisten palkkaamiseksi ja työs-
sä jatkamisen tukemiseksi ja kaupunginkanslian tulee yhteistyössä 
Työterveys Helsingin kanssa mahdollistaa sairauspoissaolojen dia-
gnoositietojen saatavuus työterveyden käyttöön sekä kaupunginkansli-
an tulee kehittää työkykyjohtamisen tukena käytettäviä tietojärjestelmiä 
kaupunkitasoisesti.
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Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen edellyttämät 
toimenpiteet (kohta 4.1) ovat työterveysliikelaitoksen tahtotilan ja työ-
terveyshuollon tavoitteiden mukaisia. 

Kaupunginkanslian antama lausunto asiaan on kaupunginhallituksen 
kokouksen esityslistalla maanantaina 14.5.2018.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.05.2018 § 241

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Hankintojen ohjaus, arviointikertomuksen kohta 4.2

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.2 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee: 

 Vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala 
on käynnistänyt hankintatoiminnan yhtenäistämistyön perustamalla 
hankintojen koordinointiryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on var-
mistaa, että kaupunkiympäristön toimialalla hankintoja koskevat linjauk-
set sekä hankintojen suunnittelu ja toteutus toteutuvat toimialayhtei-
sesti. Lisäksi hankinnoille on perustettu teemaryhmät, jotka tulevat ko-
koamaan yhteen hankintoja tekevät henkilöt toimialalla. Teemaryhmiä 
ovat: suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, rakentaminen, palvelut ja tava-
rat sekä ICT. Teemaryhmien tavoitteena on muun muassa hankintao-
saamisen ja parhaiden toimintatapojen jakaminen, hankintojen suunni-
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telmallisuuden tehostaminen ja tiedon jakaminen sekä koulutustarpeen 
kartoittaminen. Hankintakoulutusta on myös tarkoitus järjestää jatkossa 
säännöllisesti.  

Vuoden 2018 aikana laaditaan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan 
hankintastrategia, jonka pohjalta määritellään toimialan hankintatoimin-
nan yhteiset tavoitteet ja keinot saavuttaa ne. 

Hankintoja koskeva ohjeistusta kootaan toimialan intraan, hankinnat-
sivustolle, josta on myös linkki kaupunkiyhteiseen ohjeistukseen. Oh-
jeistus täydentyy sitä mukaan kun yhteisiä ohjeita ja malliasiakirjoja 
saadaan luotua. Kaupungin hankintoja koskevat eettiset periaatteet tul-
laan ottamaan esille kaupunkiympäristön toimialan hankintoja koske-
vassa strategiatyössä ja ohjeistuksessa. Keskeistä ohjeistuksen löydet-
tävyydessä on hankintojen teemaryhmien tuleva toiminta, jonka välityk-
sellä tietoa hankinnoista ja ohjeistuksesta voidaan jakaa. 

Työntekijöiden mahdollisuus tuoda esille väärinkäytösepäilyjä varmiste-
taan lähtökohtaisesti avoimella kulttuurilla ja työilmapiirillä, jossa vää-
rinkäytösepäilyt on aina mahdollista tuoda esille.

Toimitilojen käytön tehostaminen, arviointikertomuksen kohta 4.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Asettaa selkeät, velvoittavat tavoitteet toimitilojen käytön tehostami-
selle tulevassa kiinteistöstrategiassa.

 Parantaa tilankäytön tilastointia ja seurantaa siten, että tilamäärästä 
ja tilatyypeistä on saatavilla vertailukelpoinen tieto, jotta myös toi-
mistotilojen tehokkuutta voidaan seurata.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristötoimiala 
valmistelee kiinteistöstrategian valmistelun yhteydessä tavoitteet ti-
lankäytön tehostamiselle ja mittarit tilankäytön tehostumisen seurannal-
le. Seurannassa raportoidaan erikseen muutos toimistotilojen käytössä. 
Kiinteistöstrategian on määrä olla valmis 31.8.2018.

Asunnottomuuden vähentäminen, arviointikertomuksen kohta 4.5

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.5 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee yhteistyössä:
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 Laatia yhteinen suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi ja 
kiinnittää huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asun-
nottomuuteen. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdollinen 
tuleva sote- ja maakuntauudistus.

 Suunnitella keinoja tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asu-
vien asunnottomien tavoittamiseksi ja palveluiden piiriin saattami-
seksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että asunnottomuus on lähinnä 
isojen kaupunkien ongelma. Vuoden 2017 tilastojen mukaan Suomes-
sa on yhteensä 7112 asunnotonta, joista yli puolet eli yhteensä 3 760 
elää Helsingissä. Näistä yksinäisiä asunnottomia on 3 500, joista pitkä-
aikaisasunnottomia yhteensä 1 130. Tyypillisesti asunnottomuuteen liit-
tyy puutteelliset asuinolot sekä usein myös terveydellisiä ja elämän-
hallintaan liittyviä tekijöitä. Ilmiönä asunnottomuus on haastava, koska 
se on prosessi, jonka laajuus ja haastavuus vaihtelee asuntomarkkina-
tilanteen ja talouden suhdanteiden mukaan.

Helsinki on panostanut jo pitkään asunnottomuuden hoitoon. Pitkäaika-
isasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävillä Paavo I ja II-ohjelmilla 
pystyttiin vähentämään pitkäaikaisasunnottomien määrää ja paranta-
maan heidän elinolosuhteitaan, sillä ohjelmien aikana huomattava 
määrä asuntoloita muutettiin vuokrasopimuksiin perustuviksi asumisyk-
siköiksi. Lisäksi Helsingissä hyvin toimiva asumisneuvojatoiminta on 
osoittautunut tehokkaaksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. 
Keskeisin tekijä asunnottomuuden vähentämisessä on kuitenkin riittävä 
ja monipuolinen asuntotuotanto ja etenkin kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon riittävä määrä. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tilastoinut asunnot-
tomuutta 1980-luvulta lähtien osana kunnissa vuosittain koottavan laa-
jempaa asuntomarkkinaselvitystä. Nuorten, alle 25-vuotiaiden asunnot-
tomien seuranta omana ryhmänään aloitettiin vuonna 2013 ja maahan-
muuttajien vuonna 2015, joten kattavampaa seurantatietoa on saa-ta-
villa vain lyhyehköltä ajalta.

Helsingin osalta kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut-yksikkö 
kokoaa vuosittain tiedot ARAlle kaikilta kaupungin alueen ara-asunto-
jen omistajilta tai toimijoilta. Toimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidetta-
vaksi vuoden 2017 alusta, on viime vuoden tilastojen perusteella vai-
kea arvioida asunnottomuuden kehitystä luotettavasti. Nyt ARA ja Kela 
ovat käynnistäneet toimeentulotukilomakkeen kehitystyön, jonka tavoit-
teena on vastata paremmin myös kuntien tietotarpeita asunnottomuu-
den tilastoinnissa. Asuntopalvelut-yksikön edustajat osallistuvat kehittä-
mistyöhön asiantuntijoina. Tässä yhteydessä voidaan suunnitella yhte-
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isten asiakkaiden ohjaamista asuntopalveluihin ja muille vuokra-asun-
tomarkkinoille.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt yhteistyötä kaupunginkanslian 
ja sosiaali- ja terveystoimialan kanssa erityisryhmien asuntoasioihin liit-
tyen. Yhteistyössä on selvitetty eri erityisryhmien asuntotilannetta, krii-
simajoittamista sekä välivuokrausmenettelyä. Erillisten työryhmien li-
säksi arvioidaan vuosittain uudishankkeiden sekä tukiasuntojen tarvet-
ta. Yhteistyötä tehdään myös sote- ja maakuntauudistukseen liittyen 
mm. arvioitaessa sosiaali- ja terveysviraston käytössä olevien toimitilo-
jen, asiakasasuntojen sekä työsuhdeasuntojen tilannetta. Parhaillaan 
ollaan kaikkien toimialojen yhteistyönä kokoamassa selvitystä nuorten 
asunnottomuudesta. Yhteistyötä jatketaan edelleen eri muodoissaan. 
Yhteistyö ja työryhmätyöskentely antavat hyvät lähtökohdat toimialojen 
yhteisen suunnitelman laatimiseksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja kaupun-
kiympäristön toimialan tulee:

 Varmistaa asuntopolitiikassa kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotan-
to

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon varmistaminen on yksi keskeisistä asuntopoliittisista 
tavoitteista Helsingissä. Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimi-
ala tekevät säännöllistä yhteistyötä asuntotuotantotilanteen seuraami-
seksi sekä erityisesti asuntotonttien luovutusprosessin aikana. Asunto-
tonttien luovutusprosessissa käydään yhdessä läpi sekä rakenteilla ole-
vien asuntojen että varattujen tonttien hallintamuotojakaumat. Suurten 
projektialueiden osalta tontinluovutusvaiheessa hallintamuotojen osalta 
arvioidaan alueen kokonaistilanne ja valmistellaan tontinluovutukset si-
ten, että lopputilanteessa alueen asuntojen hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakauma on AM-ohjelman linjausten mukainen. Asuinalueita täyden-
nysrakennettaessa tehdään alueelle kokonaistarkastelu ja pyritään tar-
vittaessa monipuolistamaan alueen nykyistä hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakaumaa. Vuonna 2017 aloitettiin 1 483 ARA-asunnon rakentaminen 
ja vastaavasti asuntoja valmistui 1 129. Aloitettujen asuntojen osalta 
ARA-vuokra-asuntojen osuus koko tuotannosta oli 29,2 % ja valmistu-
neista 23,1 %. 

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon haasteena on tällä hetkellä 
se, että rakennuttajat saavat hyvin vähän tai eivät ollenkaan urakkatar-
jouksia hankkeisiinsa. Tällaisessa tilanteessa, jossa asuntohankkeita 
on hyvin paljon rakenteilla, on haasteena myös hintojen nouseminen. 
Osa tarjouksista on ollut niin kalliita, että valtion Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ei ole hyväksynyt hankkeiden aloittamista.
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Suurten investointien hallinta, arviointikertomuksen kohta 4.10

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.10 kohdassa seu-
raavaa:

Kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen tulee:

 Panostaa riittävästi hankkeidensa suunnitteluun, jotta hankesuunni-
telmien enimmäishintojen korottamiset ja aikatauluylitykset hankkei-
den toteuttamisen aikana vähenevät.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimia-
lan tavoitteena on panostaa hankesuunnitteluvaiheen kykyyn tunnistaa 
kustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä sekä toteutussuunnitte-
luvaiheen suunnittelun ja kustannusten ohjaukseen. Monimutkaisten ja 
vaativien hankkeiden liittyviä riskejä hallitaan mm. vaativilla allianssi- ja 
elinkaarihankkeilla. Näiden käyttö työllistää enemmän ja edellyttää enti-
stä osaavampaa henkilökuntaa. Lisäksi hankkeita käsiteltäessä tulee 
tunnistaa ”kärkihankkeet” ja ”riskihankkeet”, joissa tietoisesti käytettäisi-
in enemmän resursseja suunnittelun ohjauksessa ja toteutuksen val-
vonnassa.

Riskihankkeita ovat erityisesti laajat peruskorjaukset vanhoihin raken-
nuksiin, joihin liittyy eniten epävarmuustekijöitä. Korjaustarpeen sel-
vittämiseksi teetetään selvityksiä, mutta laajojen rakenneavauksien 
yms. tekeminen silloin, kun kohteessa on vielä toiminta päällä, ei osas-
sa kohteita ole riittävässä laajuudessa mahdollista.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian tulee yhtei-
styössä kaupunkiympäristön toimialan ja liikenneliikelaitoksen kanssa:

 Selvittää suurten investointihankkeiden kustannusarvioiden laadin-
taan liittyvät ongelmakohdat ja tarvittaessa muuttaa tilahankkeiden 
käsittelyohjetta.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa tilaohjeiden käsit-
telyohjeiden määrittelyyn, joissa tulee huomioida myös uusien hanke-
muotojen kuten allianssi- ja elinkaarihankkeiden toteutuksen vaikutus 
päätöksentekoon. Uusien hankemuotojen avulla pyritään hallitsemaan 
paremmin suuriin hankkeisiin liittyviä riskejä. Tilahankkeiden käsittelyo-
hjeiden tulee päivittää myös vuoden 2017 kesällä toteutuneen kau-
pungin organisaatiomuutoksen vuoksi sekä valmisteilla olevassa kiinte-
istöstrategiassa esiin tulevien muutostarpeiden takia. Tilahankkeiden 
käsittelyohjeen päivitys tulee käynnistää kiinteistöstrategian valmistut-
tua syksyllä 2018.
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Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan 
tulee yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa:

 Ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palkkakilpailukyvyn parantamisek-
si rakennuttamistehtävissä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että toimialalla on aloitettu työ-
tehtävien vaativuuden arviointityö. Sen myötä toimialan virastoissa en-
nen vuoden 2017 organisaatiouudistusta luokitellut tehtävät luokitellaan 
uudelleen kaupunkiyhtenäisen linjan mukaisesti ja muodostetaan 
samalla toimialan ns. tehtävien vaativuuden arviointikartta. Tällä tavoin 
varmistetaan yhtenäinen linja sekä toimialan että koko kaupungin si-
sällä.  Tehtävien vaativuuden arvioinnin avulla saadaan kestävä perus-
ta johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen palkkapolitiikan toteuttami-
selle. Samalla selvitetään systemaattisesti mahdolliset palkkakehitys-
tarpeet. 

Tammikuussa 2019 kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja tekni-
sen virka- ja työehtosopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä 
käytetään mahdollisuuksien mukaan tunnistettujen palkkakilpailukyvyn 
kannalta kriittisten tehtävien palkkatason parantamiseksi sekä mahdol-
listen palkkaepäkohtien korjaamiseksi.

Tilanteissa, joissa havaitaan henkilöstön saatavuuteen liittyviä ongel-
mia, on mahdollista käyttää henkilökohtaista lisää ns. rekrytointilisänä. 
Vuoden aikana henkilökohtaisista lisistä rekrytointilisinä myönnettiin 45 
% kaikista myönnetyistä lisistä.

Asuntotonttien alennettujen vuokrien taloudelliset vaikutukset, arviointikertomuksen 
kohta 4.11

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 4.11 kohdassa seu-
raavaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Parantaa asuntotonttien maanvuokran määrittelyperiaatteiden läpi-
näkyvyyttä.

 Parantaa tontinvuokrauspäätösten perusteluja siten, että poliittises-
sa päätöksenteossa on käytettävissä tieto tontin vuosivuokrasta ja 
subvention määrästä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että valmisteilla oleva ja kevään 
aikana päätöksentekoon tuleva asuntotonttien maanvuokrausperiaattei-
den uudistus pyrkii lisäämään avoimuutta ja vuokraustoiminnan läpi-
näkyvyyttä. Uudistuksen myötä rakennusoikeuden yksikköhinnan mää-
rittelylle saadaan luottamuselimissä vahvistetut selkeät periaatteet. Uu-
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sien periaatteiden mukaan rakennusoikeuden perusyksikköhinta asun-
totontilla määritetään markkina-arvon mukaan puolueettoman arvioijan 
laatiman selvityksen perusteella. Rahoitus- ja hallintamuotojen peruste-
ella (esimerkiksi ARA-vuokratonteille) ei toisaalta enää määritetä erilli-
stä hintaa vuokrauksen perusteeksi, vaan hankkeen rahoitus- ja hallin-
tamuoto otetaan huomioon maanvuokrasta tehtävin määräaikaisin 
alennuksin. Siten poistuu kritiikkiä osakseen saanut nykykäytännön 
mukainen rahoitus- ja hallintamuodon perusteella määriteltyyn vuokra-
hintaan sisältynyt vuokrasubventio, joka ei näkynyt järjestelmän ulkopu-
olelle. Kaikki myönnetyt alennukset tulevat näkymään markkina-arvon 
mukaisesta vuokraushinnasta annettavana prosentuaalisena osuutena, 
jolloin voidaan tarkasti laskea jokaisesta vuokrauksesta annettu 
euromääräinen alennus ja seurata subvention määrää suhteessa tehty-
ihin vuokrauksiin.

Vuokrausperiaatteita koskeva uudistus on osa kevään aikana 
päätöksentekoon tulevia tontinluovutusta koskevia maapoliittisia lin-
jauksia. Nämä linjaukset ja niitä tarkentavat ohjeet muodostavat tontin-
luovutustoiminnan pääsäännöt, jotka luovat pohjan pitkäjänteiselle, en-
nustettavalle ja kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaiselle tontinlu-
ovutustoiminnalle.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan 
ja kaupunginkanslian tulee:

 Parantaa taloudellisten vaikutusten esittämistä maa- ja asuntopolitii-
kan asiakirjoissa sekä tilinpäätöksessä.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki luovuttaa tontteja 
vuokraamalla ja myymällä. Kaupunkiympäristön toimiala seuraa asun-
totonttien eri luovutustapojen suhdetta, kehitystä ja jatkossa myös nii-
den subventioiden määrää, tiedottaen niistä kaupunginkanslialle yhdes-
sä erikseen sovittavalla tavalla. Tulokset tullaan raportoimaan vuosit-
tain tilinpäätöksen yhteydessä. Uuteen tilastointitapaan on tarkoitus si-
irtyä 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.05.2018 § 131
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan, 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, lausunnon vuoden 2017 arviointi-
kertomuksesta:

Arviointikertomuksen kohta 4.2: Hankintojen ohjaus

Hankintojen ohjauksen arvioinnin taustalla oli kaupungin strategiaohjel-
ma 2013–2016, jossa tavoitteeksi asetettiin hankinnan tehostaminen ja 
hankintaosaamisen parantaminen. Tavoitteiden toteutumista tarkastelti-
in hankintojen keskittämisen, hallinnan yhtenäistämisen, hankintaosaa-
misen ja markkinoiden huomioon ottamisen näkökulmista. Lisäksi ar-
viointikertomuksessa tarkasteltiin eettisten periaatteiden noudattaminen 
hankinnoissa. Toiseen pääkysymykseen liittyen arvioitiin, miten toimia-
loilla varmistetaan eettisten periaatteiden tuntemus ja toteutuminen 
hankinnoissa.

Hankintojen tehostaminen ja yhtenäistäminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintojen keskittäminen on toteutu-
nut kilpailuttamisen, tietojärjestelmien ja organisaatioiden osalta hyvin. 
Hankintatiedon tuottamisessa ja hankintaosaamisen ylläpidossa kou-
lutuksen ja ohjeistuksen muodossa nähdään sen sijaan jonkin verran 
puutteita. Näiden havaintojen perusteella arviointikertomuksessa tode-
taan, että strategiaohjelman tavoite hankintojen tehostamiseksi on to-
teutunut osittain. 

Keskittämisen kannalta merkittävää on ollut vuoden 2017 puolivälissä 
toteutettu organisaatiouudistus, missä myös sote-toimialan hankinnat 
keskitettiin oman toimialan hallintoon. Uudistuksen yhteydessä perus-
tettiin myös hankintojen ohjausryhmä ja toimialoille palkattiin hankinta-
asiantuntijoita. 

Tarkastuslautakunta tekee oikean johtopäätöksen, että hankintojen te-
hostaminen ja keskittäminen eivät ole vielä täysin toteutunut. Keskene-
räisyyden taustalla on organisaatioiden muutostila ja toimialojen lyhy-
tikäisyys, sillä organisaatiouudistus ehti olla 2017 aikana voimassa vain 
puoli vuotta. Myöskin hankintakäytäntöjen yhtenäistämisen prosessi on 
edelleen käynnissä, johtuen organisaation uudistamisesta ja vastuiden 
muuttumisesta. 

Hankintojen hallintaa on yhtenäistetty kaupunkiyhteisen kilpailutus- ja 
sopimushallintajärjestelmän avulla, vaikka osa sopimuksista on kuiten-
kin vielä viemättä järjestelmään. Sopimushallintajärjestelmään on viety 
kaikki hankintoihin liittyvät sopimukset tilavuokria lukuun ottamatta.
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Hankintaosaaminen ja kehittämisen toimenpiteet

Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintaosaaminen on yleisellä tasolla 
kehittynyt strategiaohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan toimia-
lojen palvelukokonaisuuksien, palvelujen ja yksiköiden päälliköille koh-
dentaman kyselyn perusteella hankintaohjeiden löydettävyys ja hen-
kilökunnan ajantasaisen hankintakoulutuksen saaminen kaipaavat kui-
tenkin parantamista. 

Hankintaosaamisen kehittäminen on jatkuvasti käynnissä oleva proses-
si, jonka taustalla on yhteiskunnan, lainsäädännön ja muun toimintaym-
päristön muutokset. Keskeisimpiä toimialan lähitulevaisuuden muutok-
sia ovat tätä kirjoitettaessa vielä vireillä olevat suunnitelmat ja lain-
säädäntö koskien maakuntia ja valinnanvapautta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalveluiden vastaus muutoksen ja 
tehostamisen haasteeseen on aktiivinen kehitystyö ja osallistuminen 
laajemman yhteistyön suunnitteluun. Toimialan hankintatoimintoja on jo 
kehitetty voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana. Tehostamista, 
yhtenäistämistä ja hankintaosaamista edistäviä ajankohtaisia hankkeita 
ovat mm. toimittajaohjaus, uudet palvelusetelit, Uudenmaan hankinto-
jen yhteistyöhanke, STM:n pilottihanke (valinnanvapaus, asiakasseteli), 
tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden mitattavuuden kehittäminen.

Yhtenäistämisellä ja toimialatasoisella tarkastelulla voidaan saavuttaa 
etuja, kuten tehokkuutta. Tavoitteena on siirtyminen hankintojen valvo-
misesta kohti strategista ohjausta ja riskien hallintaa. Tämä tarkoittaa 
hankintoihin liittyvää neuvontaa ja konsultatiivisten ratkaisujen tarjoa-
mista. 

Keskeisenä tavoitteena nähdään strateginen hankintojen hallinta, joka 
tuottaa vaikuttavia hankintaratkaisuja. Oleellinen osa kokonaisvaltaista 
toimittajahallintaa on hankintojen koko sopimuskauden elinkaaren 
hallinta. Kun aiemmin keskityttiin hankintasopimuksen syntymisen esi-
työhön, sopimusehtoihin ja kilpailutukseen, jatkossa tehostamista tavoi-
tellaan esimerkiksi markkinatuntemuksen avulla.

Toimialan hankintaosaamista on vahvistettu myös uusien rekrytointien 
avulla. Hankintapalveluihin on perustettu valinnanvapautta kehittävä 
yksikkö ja siihen on palkattu ostopalveluista vastaava päällikkö ja asi-
antuntija. Myös muihin hankintapalveluiden yksiköihin on palkattu lisää 
asiantuntijoita kilpailutusten, toimittajaohjauksen, hankintatiedon ja ta-
loudellisen sekä liiketoiminnallisen tiedon sekä raportoinnin tuottami-
seen. Hankintaosaamista vahvistetaan entistä enemmän myös ulkopu-
olisen asiantuntijapalvelun ostoilla.
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Ostotoiminnan kehittämiseen liittyy myös tiedon tuottaminen ostopal-
veluita käyttäville tahoille. Tätä toteutetaan koulutuksen ja ajantasaisen 
ohjeistuksen tuottamisella.

Hankintojen eettisten periaatteiden ohjaaminen ja valvonta

Arviointikertomuksessa tarkasteltiin hankintojen eettisiä periaatteita, nii-
den tuntemusta, toteutumista, ohjausta ja valvontaa. Arviointi kohdistui 
siihen, miten hankintoja valvotaan, miten varmistetaan sopimuskump-
paneiden samanarvoinen kohtelu ja eettisten periaatteiden toteutumi-
nen sopimuskumppaneiden toiminnassa, päätöksenteon läpinäkyvyys 
ja mitkä ovat menettelytavat väärinkäytösepäilyissä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että eettisten periaatteiden tuntemus ja to-
teutuminen on hankinnoissa keskimäärin hyvällä tasolla. Tarkastuslaut-
akunnan toimialojen palvelukokonaisuuksien, palvelujen ja yksiköiden 
päälliköille kohdentaman kyselyn perusteella kehittämisen kohteena 
nähdään hankintakoulutus ja hankintoihin liittyvän ohjeistuksen löydet-
tävyys. 

Kyselyn perusteella sosiaali- ja terveystoimiala arvioi positiivisimmin 
hankintojen valvontaan liittyvät väittämät. Päätöksenteon läpinäkyvyys, 
julkisuus ja avoimuus todetaan arviointikertomuksessa myös tasoltaan 
hyväksi. Sosiaali- ja terveystoimialan hankintaosaamisen todetaan li-
sääntyneen sen johdosta, että hankinta-asiantuntijoita siirtyi hankinta-
keskuksesta toimialalle. Toimialan hankintaorganisaatioon on arviointi-
ajankohdan jälkeen rekrytoitu uusia asiantuntijoita päivittäiseen työhön 
ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin varautuviin kehitystehtä-
viin. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hankintamenettelyjen 
avoimuuteen ja kuntalaisten osallisuuden toteutumiseen liittyy kehittä-
mistarpeita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota syksyllä 
2017 hyväksytyn kaupunkistrategian osallisuus- ja avoimuustavoitteen 
mukaisesti.

Arviointikertomuksen kohta 4.5: Asunnottomuuden vähentäminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee yh-
dessä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa laa-
tia yhteinen suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi ja kiinnittää 
huomiota erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuuteen. 
Lisäksi tulee yhteistyössä suunnitella keinoja tilapäisesti tuttavien tai 
sukulaisten luona asuvien asunnottomien tavoittamiseksi ja palveluiden 
piiriin saattamiseksi.

Helsinki on ollut alusta alkaen mukana pitkäaikaisasunnottomien vä-
hentämisohjelmassa. Sosiaali- ja terveystoimiala laatii puuttuvan yhtei-
sen suunnitelman yhdessä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristötoi-



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 160 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
12.12.2018

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

mialan kanssa kiinnittäen yhdessä huomiota nuorten ja maahanmuutta-
jien asunnottomuuteen. Lisäksi yhdessä suunnitellaan keinoja tilapäi-
sesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvien asunnottomien tavoittami-
seksi ja palvelujen piiriin auttamiseksi.

Arviointikertomuksen kohta 4.13: Sutjakka Stadi

Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee järjestää Sut-
jakka stadi –toimenpideohjelman seuranta osana strategiaohjelman 
mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamisen ja koordino-
innin kehittäminen on yksi kaupungin kärkihankkeista. Kaupunkistrate-
giassa todetaan, että Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. HYTE-koordinoin-
nin ja johtamisrakenteen valmistelua varten asetettiin valmisteluryhmä. 
Valmisteluryhmän ehdotusta on käsitelty kaupungin johtoryhmissä huh-
tikuun aikana, ja se etenee kaupunginhallitukseen toukokuussa.

Esityksen mukaan uusi toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen johtamista ja koordinaatiota osana kaupungin johtami-
sjärjestelmää ja sen seurantaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
toteutetaan osana perustyötä toimialoilla sekä monialaisissa verkosto-
issa. Sutjakka Stadi -verkosto tulee olemaan osa kaupungin HYTE-ver-
koston toimintaa.

Seurantaan HYTE-työtä kokoavaksi asiankirjaksi ehdotetaan valtuus-
tokausittain valmisteltavaa Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa. Asiakirja 
kokoaa muun muassa kaupungin HYTE-verkoston eri kokonaisuuksien, 
kuten Sutjakka Stadi, keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden seu-
rannan. Lisäksi kaupungin strategiaseurannan yhtenä mittarina on las-
ten ylipaino.

Sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää aikuisille matalan kynnyk-
sen painonhallintaryhmiä. Terveysasemien omahoito- sivustolla kerro-
taan, että ”TERVE ELÄMÄ”- ryhmät keskittyvät painonhallintaan, jos ni-
in toivotaan, ja ryhmiä on mahdollista perustaa eri terveysasemille osal-
listujien tarpeiden mukaan. Tämä takaa matalan kynnyksen painon-
hallintaryhmien saatavuuden koko kaupungin alueella.

Keväällä 2018 kahdessa Terve Elämä ryhmässä pilotoitiin ravitsemuso-
suus. Ryhmäkoordinaattoreiden kokemuksen perusteella valtaosa 
ryhmäläisistä halusi pudottaa painoa, ja ryhmäläiset olivat osoittaneet 
runsaasti kiinnostusta ravitsemustietoutta kohtaan. Ryhmät olivat vuo-
rovaikutteisia, osallistujat olivat aktiivisia toimijoita. Ravitsemuksen yh-
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distämistä matalan kynnyksen ”Terve Elämä” -ryhmiin aiotaan kehittää 
ja siitä suunnitellaan tieteellistä tutkimusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja ter-
veystoimialan tulee käynnistää Liikkuva koulu -hankkeen tyyppistä ja 
painonhallintaa tukevaa ryhmätoimintaa toisen asteen oppilaitoksissa.

Sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä matalan 
kynnyksen liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi toisen asteen oppilai-
tosten opiskelijoille. Opiskelijoilla on esimerkiksi ollut mahdollisuus 
osallistua Nyt-liikunnan laajan valikoiman käsittämään ryhmäliikuntaan. 
Nyt-liikunnan turvin opiskelija voi kokeilla maksutta erilaisia liikuntamu-
otoja miekkailusta seinäkiipeilyyn ja löytää itselleen mielekäs tapa liik-
kua.

Ammatillisissa oppilaitoksissa liikuntasaleja on avattu välituntien ja ruo-
katauon ajaksi. Lisäksi oppilaitokset ovat panostaneet mahdollisuuksi-
ensa mukaan vaihtoehtoiseen tapaan viettää taukoja: pingispöytä, kori- 
ja lentopallokentät ulkona. Kokemuksen mukaan opiskelijat osallistuvat 
mieluummin yksilölliseen ohjaukseen ja neuvontaan opiskeluterveyden-
huollossa. Verkossa tapahtuva painonhallinta- ja liikunnanlisäämisoh-
jaus voisi soveltua perinteistä ryhmäohjausta paremmin nuorille.

Arviointikertomuksen kohta 4.14: Saattohoidon riittävyys ja laatu

Tarkastuslautakunta toteaa, että Helsingissä annettava vaativan erity-
istason ja erityistason saattohoito on hyvällä tasolla.  

Arviointikertomus toteaa lisäksi, että Malmin, Laakson ja Haartmanin 
sairaaloissa, ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä sekä ko-
tihoidossa on tarvetta saattohoito-osaamisen parantamiselle. 

Sairaala-, kuntoutus ja hoiva -palveluissa vahvistettiin kotisairaalan re-
sursseja vuoden alusta siirtämällä osa yökotihoidon henkilökunnasta 
kotisairaalaan, yhteensä 16 sairaanhoitajan vakanssia. 

Ympärivuorokautinen hoiva saa kaikki lääkäripalvelut ja kotihoito osan 
lääkäripalveluistaan Helsingin sairaalan kotihoidon lääkäreiltä. Kotihoi-
don lääkärit ovat panostaneet ennakoivaan hoitosuunnitelmaan, joka 
tarkoittaa henkilön edun mukaista hoitoa elämän loppuvaiheessa. En-
nakoiva hoitosuunnitelma koostuu hoitotahdosta, lääketieteellisestä ar-
viosta, joka sisältää ohjeet akuuttitilanteiden varalta, omaisten kuulemi-
sen ja henkilöstön informoinnin. Henkilön omaa hoitotahtoa kunnioite-
taan aina, omaisia kuullaan varsinkin niissä tilanteissa, joissa henkilö it-
se ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan. Henkilöstön perehdytyksellä 
varmistetaan, että henkilöstö ymmärtää potilaan elämänkaaren vaiheen 
ja diagnoosit sekä osaa toimia akuuttitilanteissa, tarvittaessa henkilöstä 
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tuetaan. Myös ennakoivan hoitosuunnitelman kirjaamiseen on kiinnitet-
ty huomiota.   

Kotihoidon lääkärit -yksikkö on kehittämässä ympärivuorokautisen os-
tetun hoivan toimintaa lääkäri-palvelujen suhteen, mm. ennakoivan hoi-
tosuunnitelman viemistä myös ostopalvelujen hoitokäytäntöihin.

Psykososiaalista tukea annetaan tarvittaessa sekä potilaalle että hänen 
läheisilleen. Sairaala-, kuntoutus ja hoiva -palvelut ovat tunnistaneet, 
että saattohoitotilanteissa psykososiaalisen tuen tarve on suuri. Riit-
tävää psykososiaalista tukea tullaan vahvistamaan.

Henkilökunnalle tarjotaan saattohoito-osaamisen täydennyskoulutusta.

Sosiaali- ja terveystoimiala tarjoaa laadukasta saattohoitoa ja siihen ku-
uluvaa palliatiivista hoitoa. Saattohoidossa potilaat kohdataan inhimilli-
sesti ja yksilöllisesti ja myös heidän läheisensä kohdataan ammattitai-
dolla. Sosiaali- ja terveystoimiala seuraa saattohoidon tilannetta kau-
pungin omissa, ostopalveluna sekä palveluseteleillä hankittavissa pal-
veluissa ja tuo lautakunnalle tilannekatsauksen loppukeväästä 2019.

Käsittely

08.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Lisätään lausunnon Hankintojen eettisten periaat-
teiden ohjaaminen ja valvonta -kohdan viimeisen kappaleen 16 perään: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että hankintamenettelyjen avoi-
muuteen ja kuntalaisten osallisuuden toteutumiseen liittyy kehittä-
mistarpeita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota syksyllä 
2017 hyväksytyn kaupunkistrategian osallisuus- ja avoimuustavoitteen 
mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
vastaehdotuksen 1.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon loppuun, kohdan "Arviointi-
kertomuksen kohta 4.14: Saattohoidon riittävyys ja laatu" jälkeen: "So-
siaali- ja terveystoimiala seuraa saattohoidon tilannetta kaupungin 
omissa, ostopalveluna sekä palveluseteleillä hankittavissa palveluissa 
ja tuo lautakunnalle tilannekatsauksen loppukeväästä 2019."
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Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
vastaehdotuksen 2.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 99

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon tar-
kastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen kohdista 4.2, 
4.7. ja 4.12−4.13:

Hankintojen ohjaus

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.2:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja toimialojen tu-
lee

 vahvistaa ja yhtenäistää toimialojen hankintatoimintaa ja luoda toi-
mialoille selkeät ohjeet.

 Parantaa hankintoihin ja eettisiin periaatteisiin liittyvän ohjeistuksen 
löydettävyyttä.

 Varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin väärinkäy-
tösepäilyjä."

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala pitää näkemystä toimialojen hankinta-
toimen vahvistamisesta ja yhtenäistämisestä sekä selkeän ohjeistuk-
sen tarpeesta perusteltuna. Vuoden 2018 alusta käyttöön otetun kilpai-
lutusjärjestelmän avulla on toimialalla julkaistu hankintailmoituksia alku-
vuoden aikana jo 16 kpl. 

Kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän mahdollisuuksia hankintojen 
ohjauksen ja valvonnan toteuttamisessa ei ole vielä ehditty täysipainoi-
sesti hyödyntää. Erityisesti työnjakoa selkiyttämällä ja järjestelmän 
pääkäyttäjyyttä keskittämällä on saatavissa merkittäviä hyötyjä hankin-
tojen ohjauksen, hankintatiedon tuottamisen sekä sopimushallinnan 
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helpottamiseksi. Palveluissa toteutettavien pienhankintojen osalta 
hankintaosaamista lisätään ja ylläpidetään koulutuksella ja tehokkaalla 
sisäisellä viestinnällä, mm. parantamalla ohjeistuksen löydettävyyttä 
intrassa. 

Hankinnoissa otetaan huomioon eettisiin periaatteisiin liittyvät vaati-
mukset, jotka toimialan hankinta-asiantuntija jalkauttaa myös pien-
hankintoja toteuttavalle henkilöstölle. Toimialalle on perustettu sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan työryhmä yhtenä tavoitteenaan edistää 
valmistelu- ja päätöksentekoprosessien yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä 
sekä valvoa eettisten periaatteiden noudattamista. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle luodaan aktiivisesti työkulttuuria, jossa kannustetaan 
henkilöstöä tunnistamaan epäkohtia ja mahdollistetaan niiden esiintuo-
minen turvallisesti.

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.7:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee

 Kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista tiedottamista 
muun muassa kouluissa, nuorisotaloissa ja sähköisissä palveluissa.

 Selvittää keinoja edistää käytettyjen harrastusvälineiden kierrätystä, 
jotta välineiden hinta ei muodostuisi harrastamisen esteeksi.

 Varmistaa lasten ja nuorten liikuntapalveluiden resursointi ja nykyi-
sen laajuinen maksuttomuus."

"Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tulee

 Varmistaa koulutilojen saatavuus ja lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaan."

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja nu-
orten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä koulu-
jen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikunta-
seuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin lasten 
ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen sa-
livuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on junio-
ripainotus.

Lasten ja nuorten palvelujen markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä teh-
dään ja edistetään yhdessä toimialan markkinointi- ja viestintäyksikön 
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kanssa. Koulujen Wilma-viestintä on todettu tehokkaaksi. Wilma toimii 
osassa kouluista, mutta sen käyttö riippuu koulun henkilöstöstä. Lasten 
ja nuorten liikuntapalveluilla on omat internetsivustonsa easysport.fi, fu-
nactionnuorille.fi sekä nytliikunta.fi. Näiden sivujen tunnettuutta ediste-
tään edelleen mm. siten, että kaupungin internetsivuilta ohjataan asuk-
kaita näille sivustoille. Pienten lasten vanhempiin on saatu yhteyksiä 
neuvoloiden kautta. Tätä hyödyntävät mm. kirjastot sekä kaupunginor-
kesteri, jonka kummilapsitoiminnan piirissä on 3 400 alle kouluikäisten 
lasten perhettä. Kulttuuripalvelukokonaisuudessa suunnitellaan kummi-
lapsitoiminnan mallin laajentamista muille kulttuurin aloille, missä yh-
tenä tavoitteena on lasten innostaminen pitkäjänteisen harrastamiseen. 
Viestinnällä ja markkinoinnilla on suunnittelussa olennainen rooli.

Lisäksi tuotetaan esitemateriaaleja jaettavaksi mm. kouluissa, kirjasto-
issa, nuorisotaloilla ja liikuntapaikoissa. Nuorten palveluita markkinoi-
daan myös monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavissa. Liikunta-
välineitä lainataan osassa Helsingin kirjastoja. Liikuntapaikoilla on 
myös jonkin verran liikuntavälineitä (mm. palloja, mailoja) lasten ja nu-
orten käyttöön.

Osa lasten ja nuorten liikuntapalveluista tuotetaan edelleen hankeraho-
ituksella. Toimintojen kattavuuden takaamiseksi tasapuolisesti eri puo-
lilla kaupunkia edellyttää resurssien vakinaistamista ja taloudellista pa-
nostusta.

Liikuntatoimen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.12:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tu-
lee 

 asettaa kaupunkistrategian lisäksi valmisteltavaan liikkumisohjel-
maan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla liikkumisen tavoitteiden to-
teutumista voidaan seurata.

 edistää liikunnan harrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen ny-
kyistä tasaisempaa jakautumista Helsingissä."

Kaupungin johtoryhmä seuraa liikkumisohjelman edistymistä ja tulok-
sellisuutta osana kaupungin talouden ja toiminnan seurantaa valittujen 
mittareiden suunnassa. Liikkumisohjelman yksityiskohtaisemmat tavoit-
teet ja seurantamittarit valmistellaan ohjelman projekti- ja johtoryhmäs-
sä.  Lähtökohta on, että kaupungin toimialat asettavat tuleville vuosille 
omia liikkumista edistäviä tavoitteita ja seurantamittareita, jotka voivat 
olla toimialojen sitovia tavoitteita. Liikkumisohjelman projektisuunnitel-
ma valmistellaan kesään 2018 mennessä. 
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Helsingissä on laaja liikuntapaikkojen ja -reittien verkosto. Julkisessa 
käytössä olevat yli 2 000 Helsingin liikuntapaikkaa näkyvät pääkaupun-
kiseudun palvelukartalla liikuntapaikan ylläpitäjästä riippumatta.

Helsingin yleiskaavassa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa 
on varattu hyvin alueita virkistysalueille, liikuntapaikoille ja -reiteille. Mo-
net liikuntapaikat toteutuvat kuitenkin suunniteltua hitaammin, erityisesti 
uusille asuinalueille. Liikuntapaikkojen peruskorjauksiin ja ylläpitoon ei 
aina ole riittävästi määrärahoja. Siksi yhä useampi uusi liikuntapaikka 
on rakennettu muun kuin liikuntapalveluiden toimesta tai erilaisilla 
kumppanuushankkeilla.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala on käynnistänyt toimialan palveluver-
kon suunnittelun, jonka yhteydessä tarkastellaan myös liikunnan har-
rastamismahdollisuuksia ja liikuntapaikkojen alueellista tarjontaa. Lii-
kunnan palveluverkkoa tarkastellaan yhdessä kaupunkikonsernin mui-
den liikuntapalveluita tuottavien yhteisöjen kanssa ja siinä otetaan huo-
mioon myös yksityiset liikuntapalvelut.

Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan toimintaa kohdennetaan erityi-
sesti niille ryhmille, jotka eivät liiku liikuntaseurojen ja kaupallisten li-
ikuntapalvelutuottajien tarjoamissa palveluissa.

Terveyden edistäminen Sutjakka stadi - toimenpideohjelman avulla

Vastaus tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen koh-
taan 4.13:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuu-
rin- ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialan tulee käynnistää Liik-
kuva koulu-hankkeen tyyppistä ja painonhallintaa tukevaa ryhmätoimin-
taa toisen asteen oppilaitoksissa."

Toisen asteen oppilaitoksissa käynnistettiin syksyllä 2017 Liikkuva kou-
lu -pilotit, joiden toimenpiteet kohdistuvat tällä hetkellä kolmeen lukioon 
sekä kolmeen ammattioppilaitokseen. Liikkuva opiskelu -ohjelman 
jalkauttamista on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä li-
ikuntapalvelujen yhteistyönä. Liikuntapalveluihin on palkattu ulkopuoli-
sella hankerahalla kaksi puolipäiväistä hanketyöntekijää. Hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta ja tavoitteena on, että lukuvuodelle 2018−2019 
saadaan kaksi kokopäivätoimista työtekijää edistämään ohjelman tavo-
itteita oppilaitoksissa. Tässä kontekstissa myös painonhallintaa tukevat 
toimenpiteet on mahdollista ottaa huomioon. 

Käsittely

08.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Asia/4, esityslistan sivu 10, toiseksi viimeinen kappale korjataan muo-
toon:

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuorojen myöntämi-
sessä noudatetaan vuorojenjakoperusteita, joiden mukaan lasten ja nu-
orten toiminta sijoitetaan alkuiltaan. Suurin osa myönnettävistä koulu-
jen salivuoroista kohdentuu lasten ja nuorten liikuntaan.  Myös liikunta-
seuroille myönnettävät toiminta-avustukset määräytyvät pääosin lasten 
ja nuorten toiminnan mukaan. Liikuntaseurat voivat hakea koulujen sa-
livuoroihin tilankäyttöavustusta. Myös tilankäyttöavustuksessa on junio-
ripainotus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 03.05.2017 § 48

HEL 2017-005026 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 
2017.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 414
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Gumtäkt, tomten 24926/7)

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 7 i kvarteret 
24926 i 24 stadsdelen (Gumtäkt) från en senare bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutos nro 10277

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Helsingfors stad äger tomten 24926/7 på Kauhavagränd 7 i Gumtäkt. 
Tomten har utarrenderats genom ett långfristigt arrendeavtal som går 
ut 1.1.2020. På tomten finns ett parhus.

Meningen är att bygga ett nytt parhus på tomten. Med anledning av ny-
byggandet är det nödvändigt att förlänga arrendetiden i det gällande ar-
rendeavtalet och fastställa nya arrendeprinciper för tomten. Enligt för-
slaget tas det nya arrendet ut räknat från början på byggarbetena på 
den nya byggnaden, dock senast räknat från att ritningarna justerats. 
Den nya arrendetiden för tomten är ca 55 år.

Arrendet motsvarar à-priset på tomtens nuvärde (6/2018, index 1950), 
ca 897 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna 
uppgår till ca 3,59 euro/m² i månaden.

Föredragandens motiveringar
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Det gällande arrendeavtalet

Det gällande arrendeavtalet nr 11526 för tomten 24926/7 i Gumtäkt 
mellan staden och den som arrenderat tomten går ut 1.1.2020.

Parhuset i arrendeområdet är i mycket dåligt skick och avsikten är att 
riva huset. Byggnaden har beviljats rivningslov 16.5.2017 (§ 174). Me-
ningen är att bygga ett nytt parhus på platsen för den byggnad som ska 
rivas. Bygglov för ett nytt parhus har beviljats 5.6.2018 (§ 331). Me-
ningen är att det nya huset blir färdigt i slutet av 2019. Med anledning 
av nybyggandet är det nödvändigt att förlänga arrendetiden och fast-
ställa nya arrendeprinciper för tomten. Enligt förslaget utarrenderas 
tomten med nya arrendeprinciper för ca 55 år.

Arrendeavtalet görs upp efter att arrendeprinciperna godkänts. I arren-
deavtalet tillämpas stadens sedvanliga villkor och eventuellt behövliga 
tilläggsvillkor inkluderas i detta.

Detaljplane- och tomtuppgifter

Enligt detaljplaneändringen nr 10277, som fastställdes av stadsfullmäk-
tige 29.5.1996 och trädde i kraft 19.7.1996, utgör tomten kvartersområ-
de för bostadshus. Enligt detaljplanen får högst 2,5 meter höga skärm-
tak och ekonomibyggnader på en yta på högst 18 m² placeras utanför 
byggnadsytan på tomten. Skärmtakens och ekonomibyggnadernas 
sammanlagda yta får uppgå till högst 0,025 gånger tomtens yta, dock 
högst till 36 m².

Tomten har en byggrätt på 165 m² vy och en yta på 504 m². Tomten 
fördes in i fastighetsregistret 30.4.1982.

Detaljplanekartan finns som bilaga 2.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrende-
principer för samma område eller motsvarande områden, tomtens läge, 
hustypen och markvärdets utveckling i området och utomstående sak-
kunnigas bedömningar om byggrättens marknadsvärde. En enhetlig 
och konsekvent prissättning har eftersträvats.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2007 (§ 306) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomterna (A) 27925/1 och 
27926/1 som ingår i detaljplaneändring nr 10950 i 27 stadsdelen (Gam-
melstaden) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 40 euro/m² vy.
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Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 238) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera tomterna för fristående småhus 
(AO) 28318/8–17, 28325/1–4, 28326/1–8, 28329/1–8 och 28328/1–18 i 
28 stadsdelen (Åggelby, Månsas) så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 
euro/m² vy.

Stadsfullmäktige beslutade 29.5.2013 (§ 209) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera småhustomterna (AP) 34117/3 och 
34130/4 i 34 stadsdelen (Baggböle, Västra Baggböle) så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” mot-
svaras av priset 35 euro/m² vy. Fritt finansierade ägarbostäder med 
Hitas II-villkor har byggts på tomterna.

Stadsfullmäktige beslutade 20.5.2015 (§ 129) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera tomten för fristående småhus 
(AO/s) 26987/17 i 26 stadsdelen (Forsby) så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 36 euro/m² vy. Arrendet har bestämts på samma nivå som i de 
markanvändningsavtal som går ut eftersom bostadshuset på tomten 
har förstörts i en brand och är omöjligt att renovera.

Stadsfullmäktige beslutade 12.10.2016 (§ 265) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomten (A) 28105/32 i 28 
stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 eu-
ro/m² vy.

Arrendeprinciper

Med beaktande av jämförelseuppgifterna ovan, tomtens läge, hustypen 
och markvärdets utveckling i området samt de utomstående sakkunni-
gas bedömningar om byggrättens marknadsvärde föreslås det att års-
arrendet för tomten bestäms så att poängtalet 100 för det officiella lev-
nadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 46 euro 
per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Tomtens kalkylmässiga pris per kvadratmeter våningsyta i prisnivån ju-
ni 2018 (index 1950) blir ca 897 euro. Arrendets teoretiska inverkan på 
boendekostnaderna är då ca 3,59 euro/m² bostadsyta i månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Varken arava- eller räntestödsnedsättning har beviljats i arrendena för 
småhustomter efter 1993. Detta hindrar dock inte att räntestödslån be-
viljas eftersom lånevillkoret om maximipris/arrende inte gäller små-
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hustomter. Enligt förslaget beviljas varken arava- eller räntestödsned-
sättning i arrendet.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset base-
rat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Enligt förslaget tas arrende ut i proportion till den utnyttjade byggrätten, 
dock minst enligt 165 m² vy. Enligt de ritningar som den som arrenderat 
tomten i samband med sökningen av bygglovet har förelagt tjänsten ut-
veckling av markegendom och tomter och som tjänsten i fråga justerat 
uppgår våningsytan på det bostadshus som ska byggas på tomten till 
187 m².

Det nya arrendet tas ut enligt vedertagen praxis räknat från början av 
byggarbetena på den nya byggnaden, dock senast räknat från att rit-
ningarna granskats.

Arrendetiden föreslås vara cirka 55 år. Arrendeavtalet går då ut 
31.12.2075.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaavan muutos nro 10277

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 781

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosan 24. (Kumpula) korttelin 24926 tontin 7 vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 
1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 447

HEL 2018-008103 T 10 01 01 02

Kauhavankuja 7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin kaupunginosasta 24. (Kumpula) kortte-
lin 24926 tontin 7 kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhal-
tijan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteestä 1 
ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 415
Höjning av maximipriset i projektplanen för en nybyggnad för Stor-
kärrs daghem

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en höjning av det indexjusterade maximipri-
set på projektplanen för en nybyggnad för Storkärrs daghem utgående 
från att byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 13 100 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2018 och projektet 
omfattar högst 3 326 m² bruttoyta.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Man har gjort upp en projektplan och låtit göra upp referensplaner för 
ett daghem vid Storkärrskanten i Åggelby. En nybyggnad i tre våningar 
med betongstomme kommer att förvaltas av finska och svenska dag-
vården i fostrans- och utbildningssektorn. Byggnaden planeras för ett 
daghem med ungefär 335 platser utifrån lokalytan. Den nya daghems-
byggnaden ersätter daghemmet Suursuo och det svenska daghemmet 
Stigen i området. Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan 
f.d. fastighetskontorets lokalcentral, f.d. barnomsorgsverket och f.d. ut-
bildningsverket.

För projektet godkändes kostnader på 11,2 miljoner euro i kostnadsni-
vån för november 2016, vilket i kostnadsnivån för april 2018 motsvarar 
ca 12,3 miljoner euro.
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Att kostnaderna enligt maximipriset för projektet stigit beror på en all-
män stegring av priserna på marknaden, ökningen i behovet av bygg-
material och i arbetsmängden till följd av att planerna preciserats och 
på integrering av dygnetruntverksamheten i projektet i fasen för allmän 
planering och byggplanering i enlighet med en hemställningskläm. 
Maximipriset måste höjas med sammanlagt 757 279 euro.

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 20.11.2018 till-
styrkt höjningen av maximipriset för byggarbetena på nybyggnaden.

Föredragandens motiveringar

Tidigare projektbeslut

Projektplanen för en nybyggnad för Storkärrs daghem, daterad 
25.4.2017, godkändes av stadsfullmäktige 30.8.2017 (§ 302) utgående 
från att projektet omfattar högst 3 326 m² bruttoyta och att byggkostna-
derna uppgår till högst 11 200 000 euro exklusive mervärdesskatt i 
kostnadsnivån för november 2016.

Projektplanen för Storkärrs daghem utgår från att en nybyggnad i tre 
våningar med betongstomme byggs för finska och svenska dagvården i 
fostrans- och utbildningssektorn. Enligt planerna blir byggnaden ett 
daghem med plats för ca 335 barn. Den nya daghemsbyggnaden har 
planerats ersätta daghemmet Suursuo och det svenska daghemmet 
Stigen i området. 

Stadsfullmäktige har samtidigt godkänt ledamoten Terhi Peltokorpis 
hemställningskläm om att det vid den fortsatta planeringen av daghem-
met i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funktionella också med 
avseende på daghem med kvälls- och skiftvård.

Stadsfullmäktiges beslut 30.8.2017 (§ 302) finns som bilaga 1. Projekt-
planen finns som bilaga 2.

Ändringarna i planerna och orsakerna till stegringen av kostnadsnivån

Utgående från hemställningsklämmen har stadsmiljösektorn i samarbe-
te med fostrans- och utbildningssektorn byggt upp en lösning som möj-
liggör dygnetruntverksamheten. Detta har orsakat ändringar i planerna 
för genomförande- och bygglovsfasen i projektplanen. I byggnadens 
första våning har det planerats ett område för dygnetruntverksamhet. 
I planeringen av området har bland annat följande beaktats: utrym-
ningssäkerheten har förbättrats med en ny utgång, toalettutrymmena är 
tillräckliga, det finns fasta sängar för övernattande barn, köket har ut-
rustats enligt skiftvårdens krav, det är möjligt för barnen att duscha i 
området för dygnetruntverksamhet, möblerna och utrustningen för bar-
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nen och vårdarna har ökats och nattanvändningen har beaktats i lås-
ningen.

Följande kostnader orsakar behovet att höja maximipriset:

• ändringarna till följd av ordnande av dygnetruntverksamhet, 
200 000 euro

• ökningen i gräv- och schaktarbeten efter att planerna preciserades, 
200 000 euro

• ändringen av en betongelementstomme till en platsgjuten stomme 
med extra armering, 120 000 euro

• stegringen av kostnaderna för VVS-systemen efter att planerna preci-
serades, 100 000 euro

• stegringen av kostnaderna för stomtrapporna efter att planerna preci-
serades, 70 000 euro

• dagvattensystem i enlighet med byggnadstillsynens krav, 50 000 euro

• övriga merkostnader, 17 279 euro

Maximipriset måste höjas med sammanlagt 757 279 euro.

Finansiering

Projektet ingår i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 
2019–2028 i 2019 års budget. Enligt programmet förverkligas projektet 
på 11,2 miljoner euro åren 2018–2020. Finansieringsbehovet för pro-
jektet uppgår till 13,1 miljoner euro, vilket beaktas då byggnadspro-
grammet justeras.

Inverkan på hyran

Inverkan av höjningen i maximipriset på hyran:

Höjningen blir 3,73 euro/m² lägenhetsyta i månaden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 30.8.2017 (§ 302) skulle den kalkylerade 
hyran för användaren ha uppgått till 24,50 euro/m² lägenhetsyta i måna-
den beräknat enligt kostnaderna för nybyggnaden.

Nybyggnadens (13,1 miljoner euro) kalkylerade hyra för användaren 
enligt höjningen i maximipriset uppgår till 28,23 euro/m² lägenhetsyta i 
månaden, varav kapitalhyrans andel är 22,47 euro/m² lägenhetsyta i 
månaden och underhållshyrans andel 5,76 euro/m² lägenhetsyta i må-
naden.
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Hyran för nybyggnaden betalas enligt en lägenhetsyta på 2 684 m². Hy-
reskostnaderna för daghemmet uppgår till ca 75 769 euro i månaden 
och ca 909 232 euro om året. Hyreskostnaderna per plats utifrån lokaly-
tan uppgår till ca 226 euro i månaden (sammanlagt 335 platser utifrån 
lokalytan).

Hyran för den byggda egendomen beräknas enligt en avkastning på 
3 % och en avskrivningstid på 30 år. Kapitalhyran preciseras enligt de 
verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsvarar den ak-
tuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

Kostnader för tillfälliga lokaler

De tillfälliga lokalerna påverkar inte hyran i projektet.

Tidtabell och genomförande

Enligt den målsatta tidtabellen för nybyggnadsprojektet inleds byggar-
betena i januari 2019. Syftet är att ta i bruk byggnaden senast 
14.8.2020.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 20.11.2018 till-
styrkt höjningen av maximipriset för byggarbetena på nybyggnaden. 
Nämnden konstaterar att ändringarna i projektplanen stämmer överens 
med granskningen av servicenätet för dygnetruntdagvård, i vilken det 
föreslogs att lokaler som lämpar sig för dygnetruntdagvård ska plane-
ras i nybyggnaden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 § 302
2 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 177 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
12.12.2018

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 763

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen 
hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisen siten 
että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 13 100 000 euroa huhtikuun 2018 kustannustasossa ja 
hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm².

14.08.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.10.2018 
§ 114

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi LPK Suursuo - DH 
Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden 11,2 milj. euron eli huhtiku-
un 2018 kustannustasossa 12 342 721 euron enimmäishinnan korotta-
mista 757 279 eurolla siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 326 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana 13,1 milj. euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hy-
väksyy muuttuneen vuokran.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925
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ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 30.08.2017 § 302

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen för Storkärrs daghem, daterad 25.4.2017, enligt 
vilken projektet omfattar maximalt 3 326 m² bruttoyta och byggkostna-
derna uppgår till högst 11,2 miljoner euro exklusive mervärdesskatt i 
kostnadsnivån 11/2016. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen 
utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små 
barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjlig-
heterna utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exem-
pelvis genom tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhu-
sområden. Vid planeringen utnyttjas kunskaperna i tjänstede-
sign och de anställdas och brukarnas respons och erfarenheter 
när det gäller funktionsdugligheten i stadens stora daghemsen-
heter och förslag till förbättringar. (Mari Holopainen)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen 

av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funk-
tionella också med avseende på daghem med kvälls- och 
skiftvård. (Terhi Peltokorpi)

Behandling

30.08.2017 Enligt förslaget

Under diskussionen framställdes följande två förslag till hemställnings-
klämmar:

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Otso Kivekäs 
föreslog följande hemställningskläm: 

1 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen 
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utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små 
barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjlig-
heterna utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exem-
pelvis genom tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhu-
sområden. Vid planeringen utnyttjas kunskaperna i tjänstede-
sign och de anställdas och brukarnas respons och erfarenheter 
när det gäller funktionsdugligheten i stadens stora daghemsen-
heter och förslag till förbättringar.

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog följande hemställningskläm: 

2 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen 
av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funk-
tionella också med avseende på daghem med kvälls- och 
skiftvård.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta plane-
ringen utreds om det går att ordna den dagliga verksamheten för små 
barn både ute och inne i så lugna helheter som möjligt. Möjligheterna 
utreds att genomföra äkta smågruppsverksamhet exempelvis genom 
tillräckligt med gångvägar, ingångar och utomhusområden. Vid plane-
ringen utnyttjas kunskaperna i tjänstedesign och de anställdas och bru-
karnas respons och erfarenheter när det gäller funktionsdugligheten i 
stadens stora daghemsenheter och förslag till förbättringar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Maria Landén, Petra Malin, Otto 
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Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Juhani Strandén, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta plane-
ringen av daghemmet i Storkärr utreds om daghemslokalerna är funk-
tionella också med avseende på daghem med kvälls- och skiftvård.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Jär-
vinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura 
Nordström, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sa-
zonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Stran-
dén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, 
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Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Vene-
mies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 12
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Maria 
Landén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 57

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Suursuo-Stigenin 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 25.4.2017 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

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

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 204

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Kiinteistökartta 115/680 496, Suursuonlaita 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Suursuon päiväkodin 
25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
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keen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat 
enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 
11/2016. 

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto 
antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan tämän hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen 
lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 416
Detaljplaneändring för Bulevarden 14 (nr 12498)

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 13 i kvarteret 
87 i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12498, daterad 13.2.2018, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12498 kartta
2 Asemakaavan muutoksen nro 12498 selostus, päivätty 13.2.2018, täy-

dennetty 30.5.2018
3 Vuorovaikutusraportti 13.2.2018, täydennetty 30.5.2018
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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller tomten 13 i kvarteret 87 i Kampen vid Bule-
varden 14. Planlösningen gör det möjligt att omdisponera byggnadens 
3–5:e våningar, som nu utnyttjas som affärs- och kontorslokaler, samt 
vindsvåningen för boende. Planlösningen omfattar en total våningsyta 
på 6 560 m². Av det utgörs 4 900 m² av ny bostadsvåningsyta och 
1 700 m² av våningsyta för affärs- och kontorslokaler. Genom planlös-
ningen ökar tomtens våningsyta med 500 m². Verksamhetslokalernas 
andel minskar med 4 900 m² vy. Tomtens exploateringstal är e = 4,32.

Föredragandens motiveringar

I Helsingfors nya generalplan ligger området på C2-området i innersta-
den, alldeles invid C1-området, som är affärs- och servicecentrum. 
Området hör till centrum, som enligt generalplanen ska utvecklas som 
en funktionell blandning av boende, affärer, offentlig service, verksam-
hetslokaler, administration, parker, rekreations- och motionstjänster 
samt stadskultur.

På tomten ligger en år 1896 färdigställd byggnad ritad av Waldemar 
Aspelin i nyrenässansstil, där det har funnits bostadslägenheter med 
representationslokaler enligt högreståndstradition.

Enligt gällande detaljplan (år 1976) är tomten markerad som kvarters-
område för affärsbyggnader, och våningsytan är 6 068 m². De delar 
som vetter mot gatan är skyddade med beteckningen ark: byggnadsyta 
för arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Planändringen syftar till att möjliggöra en renovering av byggnaden för 
andra ändamål med beaktande av byggnadens historiska värde, så att 
miljöns mångsidiga funktionella struktur delvis bevaras. Byggnadens 
skyddsbestämmelser uppdateras. Högsta möjliga skyddsbestämmelse 
(sr-1) fastställs för byggnaden. Skyddet gäller i huvudsak byggnadens 
fasader, men delvis också interiören (bland annat trapphus och -avsat-
ser samt rumsdisposition och seriebildning av lokaler som har bevarats 
i ursprungligt skick).

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdet är i privat ägo. Planläggningen inleddes på initiativ av 
markägaren. Detaljplanelösningens innehåll har förhandlats fram med 
sökanden.

Förverkligandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för sta-
den. Staden får markanvändningsersättning för den privatägda tomten. 
Staden har avtalat om markanvändningsersättningen i markpolitiska 
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förhandlingar med markägaren. Enligt avtalet utfäster sig markägaren 
att betala staden en ersättning på 1 365 000 euro och deltar på det sät-
tet i kostnaderna för samhällsbyggandet.

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 2.3–3.4.2018.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) 
och stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Helsingforsregionens miljötjänster förde i sitt utlåtande fram att områ-
dets vattenledningar är färdigbyggda och att planändringen inte förut-
sätter någon utbyggnad av vattenförsörjningen och inte heller att de ex-
isterande vattenledningarna flyttas.

De påpekanden som ingick i NTM-centralens och stadsmuseets utlå-
tanden gällde byggnadens skyddsvärde och bullerbestämmelsen.

Helen Elnät Ab och Helen Ab hade ingenting att påpeka om planänd-
ringen.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det är inte nödvändigt att revidera planförslaget på basis av de påpe-
kanden som framfördes i anslutning till att förslaget hölls offentligt fram-
lagt. Vissa justeringar av teknisk karaktär har gjorts i plankartan. Änd-
ringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12498 kartta
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2 Asemakaavan muutoksen nro 12498 selostus, päivätty 13.2.2018, täy-
dennetty 30.5.2018

3 Vuorovaikutusraportti 13.2.2018, täydennetty 30.5.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Sijaintikartta
3 Sopimus

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

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Stadsmiljösektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 779

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 87 
tontin 13 asemakaavan muutoksen 13.2.2018 päivätyn ja piirustuksen 
numero 12498 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 25.09.2018 § 51

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Bulevardi 14

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-4-87-13 (Kamppi) omistajan Kiin-
teistö Oy Bulevardi 14 (Y-tunnus 0117464-3) kanssa liitteen 1 mukai-
sen maankäyttösopimuksen. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä te-
kemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA14-15)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Kampin kaupunginosassa osoitteessa Bulevardi 14 si-
jaitsevaa rakennettua liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) 
tonttia 4087/13. Tontin pinta-ala on 1 517 m², ja rakennusoikeus 6 560 
k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1 898 valmistunut 6 744 k-m²:n suurui-
nen toimistorakennus.

Vireillä oleva asemakaavan muutos

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12345, joka mah-
dollistaa rakennuksen osittaisen muuttaminen asuinkäyttöön. Muutok-
sen mukainen asuinrakennusala on noin 4 920 k-m² ja liike- ja toimisto-
rakennusten kerrosala noin 1 640 k-m².
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Maankäyttösopimus ja -korvaus

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus.

Sopimuksen mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
1 365 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin. Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa sii-
tä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korote-
taan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä 
maksupäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon 
saakka.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 30.5.2018

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 13.2.2018 päivättyä 4. kaupungi-
nosan (Kamppi), korttelin 87 tontin 13 asemakaavan muutosehdotusta 
nro 12498.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai 
määräyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kampin kaupungi-
nosassa Vanhan kirkon puistoa vastapäätä Bulevardin ja Annankadun 
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kulmauksessa osoitteessa Bulevardi 14. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
nykyisin liike- ja toimistokäytössä olevan rakennuksen 3.–5. kerroksen 
ja ullakon muuttamisen asuinkäyttöön. Hankkeeseen liittyen on laadittu 
hankekohtainen esiselvitys käyttötarkoituksen muutoksen arviointia 
varten.

Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan rakennuksen historialliset 
arvot huomioon ottava kunnostaminen eri käyttötarkoituksiin siten, että 
ympäristön monipuolinen toiminnallinen rakenne säilyy osin. Raken-
nuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja sille asetetaan korkeimman 
luokan suojelumääräys (sr-1). Suojelu koskee pääasiassa rakennuksen 
julkisivuja, mutta osittain myös sisätiloja (mm. porrashuoneet ja -tasan-
teet sekä alkuperäisenä säilyneet huonejaot ja tilasarjat).

Uutta asuntokerrosalaa on noin 4900 k-m² ja liike- ja toimistokerrosalaa 
noin 1700 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 109 asukasta (1 as / 45 
k-m²). Toimitilan määrä vähenee 4900 k-m². Tontin tehokkuus on 4,32.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen.

Uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaan kan-
takaupunkia kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena alueena ja liike- 
ja palvelukeskustaa palvelu-, liike- ja toimitila-alueena. Kaupunkistrate-
gian mukaan työpaikkamäärien tulisi kasvaa asukasmäärän kasvun 
mukaisesti, tämän osalta toimitilan määrän väheneminen ei ole tavoit-
teiden mukaista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 7474 vuodelta 1976. Kaavan 
mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL). Kerrosalaa tontil-
le on osoitettu 6 068 m². Annankadun ja Bulevardin puoleiset osat on 
suojeltu ark-merkinnällä: rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten rakennusala.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta, ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaupungille kohdistuu yksityisessä omistuksessa olevan tontin osalta 
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomista-
jan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 2.3.–3.4.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.2.2018 ja 
lautakunta päätti 13.2.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ra-
kennukset suojeluarvoihin sekä melumääräykseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa julkisen nähtävilläolon yhtey-
dessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen vii-
meisessä luvussa.  

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.
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Lisätiedot
Hanna Kiema, arkkitehti, puhelin: (09) 310 37478

hanna.kiema(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 5.4.2018

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on 
pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Bulevardi 14 
asemakaavamuutoksen kaavaehdotusta. Kaupunginmuseo on katsel-
moinut rakennuksessa ja osallistunut kohteen ennakkoneuvotteluihin. 
Kohteesta on valmistunut rakennushistoriallinen selvitys lisäliitteineen. 
Museo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Rakennushistoriaa

Kaupunginmuseo on antanut lausunnon Bulevardi 14 kaavamuutos-
hankkeen oas-vaiheesta 23.8.2017, jossa on tiivistetty kohteen raken-
nushistorian päävaiheet sekä arvotus. Bulevardi 14 tontin ensimmäinen 
rakennusvaihe liittyy empiren asemakaavan toteuttamiseen 1820-luvun 
jälkipuolella. Empire-tyylisen puurakennuksen rakennutti valtioneuvos 
Jakob Meinander. Hän myi tontin ja rakennuksen yliopiston kemian ja 
fysiikan professori Adolf Mobergille vuonna 1862. Moberg toimi myö-
hemmin Aleksanterin Yliopiston rehtorina vuosina 1872-75. Hänen ku-
oltuaan vuonna 1895, tontin omistus siirtyi viereisen tontin Bulevardi 12 
rakennuttajille, Agneta Charlotta Wilhelmina Mellinin perikunnalle.

Perikuntaan kuulunut Mellinin vävy Waldemar Ekelund toimi Bulevardi 
14 rakennuttajana. Tontin empire-rakennukset väistyivät ja uuden ajan 
monikerroksinen kivirakennus korvasi sen. Uusrenessanssia edustava 
rakennus valmistui vuonna 1897 ja sen suunnitteli arkkitehti Waldemar 
Aspelin. Kohteella on huomattavan korkea rakennus- ja kulttuurihistori-
allinen arvo. Rakennus liittyy Vanhan kirkon puiston etelälaidan yhtenä-
iseen rakennusrivistöön ja kuuluu Museoviraston kokoaman Valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksen 
RKY 2009 piiriin (Bulevardin varren katurakennus osana kohdetta Es-
planadi-Bulevardi).

Rakennus on muuttunut asumisesta toimistokäyttöön 1960-70 –lukujen 
mittaan. Asemakaavamuutos toimistokäyttöön on tehty vuonna 1978. 
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Bulevardi 14 rakennus säilytti kuitenkin hyvin alkuperäiset rakennus- ja 
kulttuurihistorialliset arvonsa aina vuoteen 2008 saakka, jolloin kau-
punginmuseon kielteisestä lausunnosta ja vetoomuksista huolimatta ra-
kennuksen arvokas tilarakenne purettiin huoneiden ja huoneistojen 
välisiä seiniä avaamalla; asiaa käsitteli aina Eduskunnan oikeusasiami-
ehen toimisto. Muutos avotilatoimistoksi toteutettiin siten että alkuperäi-
set seinärakenteet edelleen ilmenevät tilojen nurkissa ja alakaton ra-
kenteessa, jolloin muutokset ovat periaatteessa palautettavissa. Kym-
menen vuotta toimistomuutoksen ehdoin tehdyn purkamisen jälkeen 
kohde muutetaan asumiseen, joka jälleen on kriittinen toimenpide ra-
kennuksen arvojen säilymiseksi.

Bulevardi 14 asuntorakennus

Vuonna 1897 valmistunut Bulevardi 14 edustaa vanhinta säilynyttä 
asuntoarkkitehtuurin perinnettä Helsingissä. Asuntotyypit kohteessa 
edustivat rakennusajan sääty-yhteiskunnan ylimmän luokan asumisen 
malleja ja ne ovat poikkeuksellisella huolellisuudella suunniteltuja. Ta-
loon sisältyi myös joukko pienasuntoja, joiden asukkaat kuuluivat työ-
väkeen. Talon rakennuttajana toimi tohtori Waldemar Ekelund, joka oli 
rakennuttamassa myös viereistä Bulevardi 12 rakennusta, jossa myös 
asui. Waldemar Ekelundin poika Gustaf omisti Bulevardi 14 kiinteistöä 
isänsä kuoleman jälkeen vuoteen 1905 saakka. Vuonna 1910 raken-
nuksesta muodostettiin kiinteistöyhtiö. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennuksessa asui lukuisia 
säätyläisperheitä. Alkuperäisiin asukkaisiin kuului myös monia suoma-
laisen ja venäläisen sotaväen korkeita upseereita, usein sotilasuran jäl-
keen. Uuden ajan tuulet ilmenivät varhaisen suomalaisen liike-elämän 
sekä pankki- ja vakuutusalan johtajien asetuttua taloon, näiden jouk-
koon lukeutui mm. Nokia-yhtiön perustaja Fredrik Idestam. Myös lääkä-
reiden osuus asukkaista oli huomattava, olihan alkuperäinen rakennut-
taja myös yhteiskunnallisesti valveutunut lääkäri. 

Bulevardi 14 oli huomattavan arvokas asuntokohde sijaintinsa ja asun-
tokantansa johdosta aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. 
Tällöin kaupunkirakenteen ja yhteiskunnan muutokset ohjasivat asu-
mista vähitellen pois keskustasta, jolloin asunnot löysivät uutta käyttöä. 
Tänä päivänä kysyntä laadukkaalle keskusta-asumiselle on jälleen ole-
massa, jolloin Bulevardi 14 huolellisesti suunniteltuna voi tarjota mah-
dollisuuksia asumisen laadun ja monimuotoisuuden lisäämiseen kau-
pungissa. Edellytyksenä on kuitenkin kohteen alkuperäisten arvojen sä-
ilyminen muutoksessa. Asuntomuutos ei saisi johtaa kohtuuttomaan 
purkamiseen ja muutokseen muuten säilyneessä kohteessa.

Suojelumääräykset
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Kaavaehdotuksen suojelumääräys sr-1 kohdentuu rakennuksen julki-
sivuun sekä arvokkaisiin sisätiloihin, joita ovat mm. arvokkaat porrashu-
oneet. Myös alkuperäisen pohjakaavan arvot on pyritty suo-
jelumääräyksessä huomioimaan: Arvokkaissa sisätiloissa tulee korjaa-
misen lähtökohtana olla alkuperäisten huonemuotojen ja huoneiden 
muodostamien tilasarjojen sekä rakenteiden yksityiskohtien, materiaali-
en ja pintakäsittelyiden säilyttäminen. Alkuperäisten asuntojen tilajako 
muodostuu kadunpuolen julkisista edustavista tiloista sekä rauhalliselle 
pihan puolelle sijoittuneista yksityisistä tiloista. Alkuperäisten asuntojen 
historiallinen arvo on korkea. 1800-luvun eurooppalaisen asuntoarkki-
tehtuurin esimerkit alkuperäisessä käytössä ovat kaupungissa harvinai-
sia, eikä tällaisia asuntoja tulisi jakaa pienasunnoiksi. On tärkeää, että 
tilarakenteeltaan muuttuneet asunnot palautuvat alkuperäisiin muotoi-
hin mahdollisimman vähäisin muutoksin, silloin kun kohde palautetaan 
toimistokäytöstä asumiseen. Tämä edellyttäisi asuntopohjien uudellee-
narviointia. Esitetyn viitesuunnitelman mukaan kiinteistön asunnoista 
ainoastaan kaksi säilyy alkuperäisessä laajuudessaan. Viitesuunnitel-
ma ei asuntopohjien osalta ole kehittynyt rakennussuojelutavoitteen 
mukaisesti.

Kaavan suojelumääräyksissä huomioidaan lisäksi myös professori Aar-
no Ruusuvuoren v. 1990 suunnitteleman ullakkokerroksen arvojen sä-
ilyminen. Lisäksi suojelumääräyksissä annetaan ehtoja sisäpihan puo-
lelle avautuvien parvekkeiden rakenteesta. Asuntoparvekkeiden määrä 
on esitetty viitesuunnitelman pohjapiirustuksissa. Pihalle avautuvien 
parvekkeiden määrä tulee rajoittaa välttämättömään, eikä rakennuksen 
pihajulkisivua tule muuttaa viitesuunnitelman esittämässä määrin, joka 
muuttaa rakennuksen ominaispiirteitä.

Asuntorakentamisen uudiskohteiden teknistä tasoa ei vanhassa histori-
allisesti arvokkaassa kiinteistössä kaikilta osin voida saavuttaa, koh-
teen arvo rakentuu muista lähtökohdista. Rakennuksen muuttaminen 
asuntokäyttöön on poikkeuksellisen vaativa korjausrakentamisen suun-
nittelukohde.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 23.8.2017

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 76

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 13.2.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12498 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupun-
ginosan (Kamppi) korttelin 87 tonttia 13

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näytte-
lytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

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

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

o KOy Bulevardi 14 c/o Taitokaari Oy: 5 000 euroa

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12498 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hanna Kiema, arkkitehti, puhelin: (09) 310 37478

hanna.kiema(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.12.2017 § 59

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Hankenumero 3221_7

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12498 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi.
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: 12498
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 48/2017
Pohjakartta valmistunut: 21.11.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
16.08.2017 § 14

HEL 2016-004833 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos katsoo, että rakennuksen poistumis- ja savunpoistorat-
kaisuihin tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota ja ne tulee neu-
votella pelastusviranomaisen kanssa. 

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Vanhan kirkkopuiston etelä-
laidalla, osoitteessa Bulevardi 14 / Annankatu 15. Tavoitteena on mah-
dollistaa nykyisin toimistokäytössä olevan rakennuksen kerrosten 3–5 
ja ullakon muuttaminen asuinkäyttöön. Ensimmäinen kerros jää liiketila- 
ja toinen kerros toimistokäyttöön. Kaavamuutoksella pyritään mahdol-
listamaan rakennuksen historialliset arvot huomioon ottava kunnosta-
minen eri käyttötarkoituksiin siten, että ympäristön monipuolinen toimin-
nallinen rakenne säilyy.

Rakennuksen suojelumääräyksiä päivitetään ja sille osoitetaan kor-
keimman luokan suojelumääräys (sr-1). Suojelu tulee koskemaan pää-
asiassa rakennuksen julkisivuja, mutta osittain myös sisätiloja (mm. 
porrashuoneet).

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi
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§ 417
Detaljplaneändring för Mejlans villaområde (nr 12372)

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 14489 och 
gatu-, park- och vattenområden i 14 stadsdelen (Bortre Tölö) och för 
kvarteren 15633, 15635, 15637–15639, tomten 3 i kvarteret 15642 och 
kulturhistoriska miljöskyddsområden, park-, närrekreations-, odlings-
lotts-, vatten-, småbåtshamns-, trafik-, gatu- och parkeringsområden 
samt idrotts- och rekreationsområde i 15 stadsdelen (Mejlans) enligt rit-
ning nr 12372, daterad 19.1.2016 och ändrad 23.10.2018, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Det nya kvarteret 
15636 bildas genom detaljplaneändringen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det i den fortsatta planeringen 
utreds om det är möjligt att i anslutning till gång- och cykel-
banan vid havet reservera en rastplats, intill vilken det kan 
finnas ett ställe där en bil- eller cykelkiosk med glass- och/el-
ler kafétjänster kan stanna. (Tuomas Rantanen)

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren var jävig att delta i behandlingen av 
ärendet då det gäller honom personligen eller någon som är närståen-
de till honom.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att vid den fortsatta planeringen särskilt skydda de etablera-
de och kända kärnområdena med flygekorrar.

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

 Stadsfullmäktige förutsätter att det i den fortsatta planeringen 
utreds om det är möjligt att i anslutning till gång- och cykel-



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 198 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
12.12.2018

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

banan vid havet reservera en rastplats, intill vilken det kan 
finnas ett ställe där en bil- eller cykelkiosk med glass- och/el-
ler kafétjänster kan stanna.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att vid den fortsatta planeringen särskilt skydda de etablerade och kän-
da kärnområdena med flygekorrar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Mia 
Haglund, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivu-
laakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Eli-
na Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Ted Apter, Otto Meri, Dani Niskanen, Risto Rautava, Jan Vapaavuori

Blanka: 45
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jape Lovén, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Mauri Venemies, Sinikka Vepsä
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Frånvarande: 2
Wille Rydman, Thomas Wallgren

2 omröstningen

Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i den fortsatta planering-
en utreds om det är möjligt att i anslutning till gång- och cykelbanan vid 
havet reservera en rastplats, intill vilken det kan finnas ett ställe där en 
bil- eller cykelkiosk med glass- och/eller kafétjänster kan stanna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 14
Maija Anttila, Ted Apter, Jörn Donner, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Jape Lovén, Seija Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, 
Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 3
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 kartta, päivätty 19.1.2016, 
muutettu 23.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 23.10.2018, päivitetty Kylk:n 23.10.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2014, täydennetty 19.1.2016, 23.3.2018 ja 
9.10.2018 sekä muistio 20.1.2014

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nrot 6825, 6826 / 9.10.2018)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Museiverket, skydd av kulturmil-
jön
Senatfastigheter
Republikens presidents kansli
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller Mejlans villaområde, som ligger mellan Pa-
ciusgatan och havet. Området är förbundet med Fölisön. Största delen 
av detaljplaneområdet utgör byggd kulturmiljö av riksintresse (Mejlans 
villaområde, RKY 2009). Naturmiljön och landskapet har betydande 
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värden. Området är dessutom ett av de viktigaste objekten för närre-
kreation och friluftsliv i innerstaden.

Målet för detaljplanen är att bevara och skydda områdets värden med 
avseende på kulturhistorien och trädgårdskonsten och att vid utveck-
lingen av området beakta dessa värden liksom också områdets sär-
drag. Området kvarstår i mångsidig rekreationsanvändning och villorna 
används alltjämt för boende. Detaljplanen förtydligar principerna för 
kompletteringsbyggande i villornas arrendeområden främst när det gäl-
ler ekonomibyggnader. Rekreationsanvändningen utvecklas genom för-
bättring av gång- och cykelvägsnätet och av tjänsterna i idrottsparken. 
Dessutom blir det möjligt att använda byggnader på centrala platser för 
olika slags kultur- och kaféändamål och att på alla arrendeområden 
och tomter i bostadsbruk bedriva småskalig, icke-miljöstörande affärs-
verksamhet.

Detaljplaneområdet omfattar ungefär 89 hektar. Den nya våningsytan i 
detaljplaneområdet uppgår till sammanlagt ca 7 400 m² vy. Den nya vå-
ningsytan i kvartersområdet för bostadshus med kulturhistoriska och 
trädgårdskonstnärliga värden och i områdena för närrekreation och bo-
stadsområdena (VLA/s och A/s) uppgår till ca 1 640 m² (villor och eko-
nomibyggnader). Kraftcentralen omdisponeras för sjukhusändamål och 
byggrätten på tomten ökar med ca 4 400 m² vy. Byggrätten för tomten 
med en transformatorstation ökar med ca 1 200 m² vy. Byggrätten i id-
rottsparken ökar med 180 m² vy.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen främjar genomförandet av stadens strategiska 
mål och är förenlig med den nya generalplanen för Helsingfors.

För området gäller flera olika detaljplaner från åren 1958–2008. För 
största delen av planeringsområdet gäller detaljplanen nr 8910, som är 
fastställd 1985. Enligt detaljplanen utgör det mesta av området kulturhi-
storiskt skyddsområde, där byggnaderna och konstruktionerna med 
skyddsbeteckningar samt naturmiljön bildar en värdefull helhet. De öv-
riga områdena är anvisade för närrekreation, idrotts- och rekreations-
anläggningar och odlingslotter. För området gäller dessutom detaljpla-
ner bl.a. för statliga bostads-, administrations- och representations-
byggnader, för byggnader för social verksamhet och hälsovård och för 
idrottsparken.

Det finns vidsträckta områden för närrekreation och parker i detaljpla-
neområdet. I området för närrekreation finns det 30 gårdsomgivningar, 
av vilka 26 är bebodda. De bebodda villorna är i privat ägo. Det finns 
ca 140 invånare i området. Staden äger villan Waaranto vid Ekuddsvä-
gen 3, som används för kafé- och bostadsändamål. Stiftelsen Ronald 
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McDonald Lastentalosäätiö äger byggnaderna vid Oksakoskistigen 6. 
Barnavårdsföreningen i Finland rf äger byggnaderna vid Tallbogränden 
3, som inrymmer ett daghem, och Fastighets Ab Johannesbergsvägen 
8 i Helsingfors äger byggnaderna som används av Finska läkaresäll-
skapet. I detaljplaneområdet finns det också byggnader med anknyt-
ning till finska statens förvaltning och historia, såsom republikens presi-
dents tjänstebostad Talludden, statsministerns tjänstebostad Villa Bjäl-
bo och Urho Kekkonens museum. Hud- och allergisjukhuset finns på 
en hög backe intill Paciusgatan. Sydost om sjukhuset finns Mejlans id-
rottspark. Mejlans sjukhus gamla kraftcentral har omdisponerats för 
sjukhusändamål. Norr om arboretumet har Helen en byggnad med en 
transformatorstation, via vilken den högspänningsledning som genom-
korsar området är dragen.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger marken i detaljplaneområdet, frånsett Villa Bjäl-
bo, Talludden med invidliggande parkeringsområde och Ekudden, som 
ägs av staten, och Hud- och allergisjukhusets område, som ägs av 
HNS. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

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

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 26.2–1.4.2016. Elva an-
märkningar gjordes mot förslaget och en skrivelse kom in utanför fram-
läggningstiden.

De ändringar som gjordes efter framläggningen ansågs vara väsentli-
ga, och förslaget till detaljplaneändring hölls därför framlagt på nytt. Det 
ändrade detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 6.4–7.5.2018. Det 
gjordes 85 anmärkningar mot det ändrade detaljplaneförslaget, av vilka 
en utgjorde en protestlista (undertecknad av boende på 19 av de be-
bodda arrendeområdena). Efter framläggningstiden kom det in fem 
skrivelser, av vilka en hade karaktären av ett expertutlåtande.

Anmärkningar och skrivelse under den första framläggningstiden

Påpekandena i anmärkningarna gällde ekonomibyggnaderna och 
tilläggsbyggrätten för bostadshus, byggnadernas skyddsbestämmelser, 
byggnadernas användningsändamål, friluftsstråken, cykelbanan, natur-
värdena, trafiken och den samhällstekniska försörjningen. Det ansågs i 
anmärkningarna att utredningar i enlighet med 9 § i markanvändnings- 
och bygglagen inte har gjorts i tillräcklig utsträckning. Det ansågs också 
att detaljplanen inte uppfyller innehållskravet i 54 § i markanvändnings- 
och bygglagen med avseende på den byggda miljön och dess särskilda 
värden. Det ansågs att kompletteringsbyggandet hade anvisats i strid 
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med kravet på jämlik behandling. Påpekandena i skrivelsen gällde 
bergsområdena och användningen av dem som klätterplatser.

Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden under den första framläggningen

Helen Elnät Ab, Museiverket, republikens presidents kansli, Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), direktionen för 
stadsmuseet, fastighetskontorets tomtavdelning, räddningsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen gav utlåtanden om 
detaljplaneförslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde skyddsbestämmelsen sr-3, innehål-
let i bestämmelserna för parkområdena och områdena för närrekrea-
tion, nybyggnadsytan på Villa Bjälbo, mängden tilläggsbyggrätt i områ-
det och arrendeområdenas storlek. Utlåtandena innehöll också påpe-
kanden om flygekorrar och fladdermöss och om ädellövskogarnas vär-
den. Dessutom påtalades detaljplanens krav på ljudisolering, släckvat-
tennätet, byggbegränsningarna i elledningens skyddszon och de framti-
da projekten för ET-tomten.

Helen Ab hade ingenting att yttra.

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

Anmärkningar och skrivelser under den andra framläggningstiden

I 64 anmärkningar ingår ett ställningstagande till verksamheten vid 
Kaurilas bastu. I de övriga anmärkningarna, av vilka 15 är separata an-
märkningar från dem som undertecknat protestlistan, upprepas i hu-
vudsak samma påpekanden som tidigare under detaljplaneberedning-
en. Dessa gällde bl.a. grundprincipen för detaljplaneförslaget och jämlik 
behandling, kompletteringsbyggandet, skyddsbestämmelserna för 
byggnaderna, disponeringen av byggnaderna, naturvärdena, frilufts-
stråken, cykelbanan, trafiken och den samhällstekniska försörjningen. 
Anmärkningarna gick fortfarande ut på att utredningar i enlighet med 
9 § i markanvändnings- och bygglagen inte har gjorts i tillräcklig ut-
sträckning. Det ansågs också alltjämt att detaljplanen inte uppfyller kra-
ven på innehållet i en detaljplan enligt 54 § i markanvändnings- och 
bygglagen.

Skrivelserna har i stort sett samma innehåll som anmärkningarna (fyra 
gällde Kaurilas bastu). Invånare i området hade efter tiden för anmärk-
ningar också begärt ett ställningstagande av en expert förtrogen med 
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planläggning. Experten träffade företrädare för planläggningen två 
gånger. I sin kommentar dryftar experten utom en allmän granskning 
av planläggningen (detaljplanens noggrannhet och roll bland ett flertal 
styrmedel, modeller för växelverkan m.m.) också de speciella utma-
ningarna i det aktuella detaljplaneområdet, synpunkterna och förvänt-
ningarna hos dem som innehar arrendeområden och alternativ för hur 
detaljplaneprocessen kan avancera i fortsättningen.

Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden under den andra framläggningen

Helen Elnät Ab, republikens presidents kansli och Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) gav utlåtanden om detaljplane-
förslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde elledningen genom detaljplaneområ-
det och den skyddszon som den kräver, kopplingsstationen för elnätet 
och transportvägarna till denna och bullerutredningskartan. I utlåtandet 
från republikens presidents kansli fanns inga invändningar mot detalj-
planeförslaget, men en begäran om att säkerhetsaspekter som hänför 
sig till republikens presidents tjänstebostad ska beaktas vid den framti-
da planeringen av Päivärantaområdet, som nu lämnats utanför detalj-
planeområdet. 

Stadsmuseet och Senatfastigheter hade ingenting att påpeka.

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

Trafikplan

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ningarna nr 6825 och 6826, bilaga 5), enligt vilken ett pendlingsstråk 
för cyklister ska dras mellan Zaidagatan och Merikantovägen. Fölisövä-
gens sträckning har rätats ut i syfte att förbättra bussrutten och frilufts-
vägen. Johannesbergsvägens korsning med Paciusgatan skärs av för 
biltrafik. En ny gångbana vid Ekuddsvägen kräver att gatulinjen flyttas 
på en sträcka av ca 70 m. I trafikplanen har gränserna för parkerings-
områdena, läget för busshållplatserna och övergångsställena i detalj-
planeområdet och infarterna till tomterna justerats.

Kostnader

Genomförandet av detaljplaneändringen har beräknats medföra kost-
nader på sammanlagt ca 3–4 miljoner euro:



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 205 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
12.12.2018

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

 Ändringsarbetena på gatulinjerna med flyttning av ledningar på Föli-
sövägen och anläggningen av nya parkeringsplatser vid Hinders-
näsvägen och Oksakoskistigen med grundförstärkning har beräk-
nats medföra kostnader på ca 800 000 euro.

 Kostnaderna för parkstigarna, utvidgningen av parkområdet vid Tall-
bogränden och den öppna platsen i ändan av Ekuddsvägen har be-
räknats till ca 3 miljoner euro.

Utöver de ovan nämnda leder en eventuell muddring av strandområde-
na, anläggningen av en brygga för sjöbussar (idrottsservicen) och cy-
kelbanan till kostnader i området, vilka indirekt påverkar genomförandet 
av detaljplanen.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i påpekandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till detaljplanemålen. I detaljplanekartans beteckningar eller be-
stämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar båda gånger-
na efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redo-
görs närmare i detaljplanebeskrivningens näst sista kapitel. 

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

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 kartta, päivätty 19.1.2016, 
muutettu 23.10.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12372 selostus, päivätty 
19.1.2016, muutettu 23.10.2018, päivitetty Kylk:n 23.10.2018 päätök-
sen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 20.5.2014, täydennetty 19.1.2016, 23.3.2018 ja 
9.10.2018 sekä muistio 20.1.2014

4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nrot 6825, 6826 / 9.10.2018)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta 9.10.2018
2 Ilmakuva 9.10.2018
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Museiverket, skydd av kulturmil-
jön
Senatfastigheter
Republikens presidents kansli
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 778

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) kortte-
lia 14489 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 15. kaupunginosan (Mei-
lahti) kortteleita 15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tonttia 3 
ja kulttuurihistoriallisia ympäristönsuojelualueita, puisto-, lähivirkistys-, 
palstaviljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueita 
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sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta koskevan asemakaavan muu-
toksen 19.1.2016 päivätyn ja 23.10.2018 muutetun piirustuksen nume-
ro 12372 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 15636.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 492

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Hankenumero 3341_1, 3341_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 19.1.2016 päivätyn ja 23.10.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12372 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelia 14489 ja katu-, puis-
to- ja vesialueita sekä 15. kaupunginosan (Meilahti) kortteleita 
15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tonttia 3 ja kulttuuri-
historiallisia ympäristönsuojelualueita, puisto-, lähivirkistys-, palsta-
viljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueita sekä 
urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (muodostuu uusi kortteli 15636).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuuksia kehittää Humallah-
den ranta-aluetta jatkossa oleskelualueena, jonne esimerkiksi voi-
taisiin rakentaa uimala tai kahvila.

Käsittely

23.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Tuomas Eskola ja alue-
suunnittelija Aino Leskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätöstekstiin kohtaan 2 uusi ranskalainen 
viiva: kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuuksia kehittää Humal-
lahden ranta-aluetta jatkossa oleskelualueena, jonne esimerkiksi voitai-
siin rakentaa uimala tai kahvila.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään päätöstekstiin: Liito-oravien suojeluun kiinnitetään 
kaikessa jatkosuunnittelussa erityistä huomiota turvaamalla vakiintune-
et ja tiedossa olevat liito-oravan ydinalueet .

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään tekstiin: Humallahden baanan suunnit-
telussa huomioidaan Hernbergin ehdotuksen lisäksi Helsingin kasvavat 
turistivirrat ja huolehditaan, että pyöräilyreitillä on levähdys- ja harrasta-
mispaikkoja.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätöstekstiin: Liito-oravien suojeluun kiinnitetään 
kaikessa jatkosuunnittelussa erityistä huomiota turvaamalla vakiintune-
et ja tiedossa olevat liito-oravan ydinalueet .

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki
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Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 4
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Osmo Soi-
ninvaara

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 7-2 (4 tyhjää). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään tekstiin: Humallahden baanan suunnittelussa huo-
mioidaan Hernbergin ehdotuksen lisäksi Helsingin kasvavat turistivirrat 
ja huolehditaan, että pyöräilyreitillä on levähdys- ja harrastamispaikko-
ja.

Jaa-äänet: 6
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Osmo Soininvaara

Tyhjä: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 6-5 (2 tyhjää).

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi
Taneli Nissinen, tiimipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi
Aino Leskinen, aluesuunnittelija, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.4.2018

HEL 2012-007286 T 10 03 03
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Helsingin kaupunginmuseon johtokunta on lausunut aiemmin Meilah-
den huvila-alueen asemakaavaehdotuksesta 29.3.2016. Ehdotusta on 
tämän jälkeen muutettu ja laitettu uudelleen nähtäville. Museo on 
tutustunut uuteen kaavaehdotukseen ja toteaa siitä seuraavan.

Nyt esillä olevaa asemakaavaehdotusta on muutettu saatujen mu-
istutusten ja lausuntojen osalta joiltain kohdin aiemmasta ehdotukses-
ta. Kaavan lähtökohta on kuitenkin säilynyt. Asemakaavan muutoksen 
taustana on Meilahden valtakunnallisesti merkittävän huvila-alueen 
kulttuurihistoriallisten, maisema- ja luontoarvojen turvaaminen sekä 
alueen virkistyskäytön kehittäminen. Asemakaavan laadinta aloitettiin 
vuonna 2014, koska alueella tapahtunut rakentaminen tapahtui pitkälti 
voimassa olevan asemakaavan (1985) vastaisesti poikkeamis-
päätöksin. 

Nyt nähtävillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on täsmennetty ja 
tarkistettu mm. vuokra-aloja, tarkennettu joitain määräyksiä ja merkin-
töjä. Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta olennaisimpia ovat VLA/s- 
ja A/s-alueille annettu talousrakennusten rakennusoikeus, jota on muu-
tettu niin, että talousrakennusoikeus voidaan perustellusta syystä jakaa 
kahteen rakennusmassaan ja siten, että vuokra-aloille saa sijoittaa yh-
den, enintään 10 m2:n kokoisen kasvihuoneen. 

Yksi siirrettävän rakennuksen rakennuspaikka (u-s) on poistettu Seura-
saarentien varresta, ja kaksi uutta vuokra-alaa on lisätty Seurasaarenti-
en ja Heikinniementien risteykseen. Yksi vuokra-ala on rajattu Ljungan-
mo-nimiselle huvilalle, jonka kaupunki on hiljattain myynyt. Sen viereen 
on osoitettu toinen uusi vuokra-ala ja rakennuspaikka u-s, jolle saa siir-
tää rakennuksen. Lisäksi kahden huvilan vuokra-alojen rakennusaloja 
on tarkistettu myönnettyjen poikkeamispäätösten ja rakennuslupien 
mukaisiksi. Päivärannan alue rakennuksineen osoitteessa Mäntynie-
mentie 2 on rajattu pois kaavamuutosalueesta, koska alueen kehittä-
mismahdollisuuksia tutkitaan. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun asiantuntijana. Valmis-
telun aikana museota on kuultu eikä museolla ole siten huomautetta-
vaa uudelleen nähtävänä olleesta asemakaavaehdotuksesta.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 01.02.2018 § 8

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Hankenumero 3341_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12372 pohjakartan 
kaupunginosissa 14 Taka-Töölö ja 15 Meilahti. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12372
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti
Kartoituksen työnumero: 41/2014
Pohjakartta valmistunut: 10.7.2015 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2014)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.04.2016 § 149

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan tavoitteena on turvata kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
Meilahden huvila-alueen arvot ja kehittää sitä entistä paremmin yleistä 
virkistyskäyttöä palvelevaksi. Huvila-alueen sekä luontoarvojen suojelu-
merkintöjä ja -määräyksiä tarkennetaan ja ajanmukaistetaan.

Asemakaavaehdotuksessa on esitetty lukuisia yleisiin alueisiin koh-
distuvia muutoksia. Katualueiden osalta merkittävimpiä muutoksia on 
bussiliikenteen reitin parantaminen Seurasaarentien hankalan jyrkkää 
mutkaa loiventamalla. Loivennus mahdollistaa myös ulkoilureitin raken-
tamisen kallioleikkauksen ja ajoradan väliin. Seurasaaren sisääntuloau-
kiolta on poistettu pysäköintipaikat. Niiden tilalle on suunniteltu katuau-
kio. Korvaavat pysäköintipaikat on sijoitettu Heikinniementien laajen-
nettavalle pysäköintialueelle.

Suurimpia viheralueisiin kohdistuvia muutoksia asemakaavaehdo-
tuksessa on baanayhteyden rakentaminen meren rantaan Humallah-
denpuiston edustalle, rantaa seurailevan ulkoilureitin parantaminen ja 
sen puuttuvien jaksojen rakentaminen sekä ulkoilureitistön parantami-
nen kaava-alueen sisäosissa. Maila Talvion puistoa on laajennettu 
nykyisestä siten, että puistosta syntyy parempi yhteys rantamaisemaan 
ja merelle.

Asemakaavamääräys lähivirkistysalue (VL) tulee muuttaa siten, että 
alueen ylläpito on jatkossa mahdollista. Määräys tulee muuttaa seuraa-
vasti: Lähivirkistysalue (VL). Alueet tulee ylläpitää luonto- maisema- ja 
kulttuuriarvot huomioiden.

Kaavan lopputyöstössä on hyvä kiinnittää enemmän huomiota alueella 
sijaitsevien jalopuustoisten lehtometsien sekä liito-oravan pysyvämmin 
käyttämien metsiköiden huomiointiin. Tämä tulisi myös merkitä asema-
kaavassa kaavamerkintöihin myös VP-alueilla sekä tarkentaa VLA/s 
alueen osalta myös sisältämään luonnonarvot. Arvokkaiden lehtokohte-
iden tunnistamisen kannalta merkittävää aineistoa paikkatietomuodos-
sa löytyy mm. Helsingin rakennusviraston parhaillaan työstämän Mei-
lahden  hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnonhoitoaineistoista.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu rakennusvirastolle kustan-
nuksia yhteensä 3 - 4 miljoonaa euroa. Katulinjausten muutostöistä 
Seurasaarentiellä sekä uusien pysäköintialueiden toteuttamisesta Hei-
kinniementielle ja Oksakoskenpolulle arvioidaan aiheutuvan kustan-
nuksia noin 800 000 euroa. Puistopolkujen, Maila Talvion puiston laa-
jennuksen sekä Seurasaaren aukion kustannuksiksi ovat yhteensä noin 
3 miljoonaa euroa. Jalankulku- ja pyöräreittien parantamisesta sekä 
baanan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia arvioidaan myöhem-
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min laadittavan erillisen liikennesuunnitelman sekä baanan jatkosuun-
nittelun yhteydessä. Nämä kustannukset eivät siis ole mukana aikai-
semmin mainitussa 3 - 4 miljoonan euron kustannusarviossa.

Käsittely

19.04.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen viidenneksi kappale-
eksi seuraava teksti:

 "Asemakaavamääräys lähivirkistysalue (VL) tulee muuttaa siten, et-
tä alueen ylläpito on jatkossa mahdollista. Määräys tulee muuttaa 
seuraavasti: Lähivirkistysalue (VL). Alueet tulee ylläpitää luonto- 
maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden."

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Lisätään lausuntoehdotuksen kuudenneksi kappaleek-
si seuraava teksti:

 "Kaavan lopputyöstössä on hyvä kiinnittää enemmän huomiota alu-
eella sijaitsevien jalopuustoisten lehtometsien sekä liito-oravan py-
syvämmin käyttämien metsiköiden huomiointiin. Tämä tulisi myös 
merkitä asemakaavassa kaavamerkintöihin myös VP-alueilla sekä 
tarkentaa VLA/s alueen osalta myös sisältämään luonnonarvot. Ar-
vokkaiden lehtokohteiden tunnistamisen kannalta merkittävää ai-
neistoa paikkatietomuodossa löytyy mm. Helsingin rakennusviras-
ton parhaillaan työstämän Meilahden  hoito- ja kehittämissuunnitel-
man luonnonhoitoaineistoista."

Kannattaja: Antti Möller

12.04.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

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

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 18.4.2016

HEL 2012-007286 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto on kaavoitustyön edetessä keskustellut asemakaavan 
muutoksesta kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja antanut asiassa 
edellisen lausunnon 14.1.2015. 

Uudesta lausunnosta on jätetty pois kohdat, jotka on huomioitu muute-
tussa kaavaehdotuksessa sekä huomiot jotka koskivat kaavaehdo-
tuksesta poistettuja alueita. Muuten lausunto on samansuuntainen ai-
emman lausunnon kanssa.

Kiinteistövirasto kannattaa sekä uusien yksittäisten rakennuspaikkojen 
että uusien asuin- ja toimistotonttien muodostamista alueelle. Lisära-
kentamista pitäisi kuitenkin olla huomattavasti enemmän. 

Luovutettaessa rakennuspaikkoja siirrettäville rakennuksille, tonttiosas-
tolla on ollut tarkoitus kilpailuttaa rakennuspaikkojen hakijat. Tämä on 
mahdollista vain niiltä osin kun rakennuspaikat ovat kaupungin vapaas-
sa hallinnassa. 

Uusien rakennuspaikkojen pihapiirin tulisi vastata nykyisten uusien 
omakotitalotonttien pinta-alaa (n. 300 - 600 m²).

Asemakaavan muutoksen yhteydessä myös jo vuokratuille määräaloille 
olisi hyvä määritellä asemakaavassa nykyisiä sopimuksia pienemmät 
pihapiirit. Tällöin maanvuokrasopimukset voitaisiin muuttaa kaavan mu-
kaisiksi sitä mukaa kun vanhat sopimukset päättyvät ja vuokra-aluetta 
siinä vaiheessa mahdollisesti pienennetään.

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.04.2016 § 146

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen (luontovaikutukset), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 
31534
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raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 29.03.2016 § 28

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.2.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon: 

Meilahden huvila-alueen asemakaavan lähtökohtana on valtakunnalli-
sesti merkittävän huvila-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämi-
nen, alueen ja sen virkistyskäytön kehittäminen sekä luontoarvojen tur-
vaaminen. Alueen luonne ei muutu olennaisesti kaavamuutoksessa, 
sillä alueen käyttötarkoitus ei muutu eikä alueelle sijoiteta merkittävästi 
uuttaa rakentamista. Kaavoitettava alue on suurelta osin Meilahden hu-
vila-alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäri-
stöä (RKY 2009).

Uudenmaan maakuntakaavassa ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
vassa Meilahden kaava-alue on virkistysaluetta ja kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Yleiskaavassa 2002 
alue on pääosin virkistysaluetta. Huvilavyöhyke ja arboretum on osoi-
tettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot 
ja ominaisuudet säilyvät. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja. Suurinta osaa suunnittelu-
alueesta koskee kuitenkin asemakaava, joka on vahvistettu vuonna 
1985. Kaavassa pääosa alueesta on merkitty kulttuurihistorialliseksi 
ympäristönsuojelualueeksi, jolla sijaitsevat suojelumerkinnöin osoitetut 
rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat ar-
vokkaan ympäristökokonaisuuden. Muut alueet on osoitettu valtion 
asuin-, edustus- ja hallintorakennusten alueeksi, puistoksi ja lähivirkis-
tysalueeksi, palstaviljelyyn ja urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. 

Nykyisen, voimassa olevan asemakaavan aikana alueella tapahtunut 
rakentaminen on tapahtunut suurelta osin asemakaavan vastaisesti, 
poikkeamispäätösten nojalla. Tilanteen ratkaisemiseksi laaditaan uusi 
asemakaava. Asemakaavan uudistaminen aloitettiin vuonna 2014, jol-
loin kaupunkisuunnitteluvirasto laati alueen suunnitteluperiaatteet ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunginmuseo lausui 
19.12.2014 huvila-alueen asemakaavaluonnoksesta. Kaavaehdotus ei 
poikkea luonnoksesta olennaisesti, mutta joitakin asioita on täsmennet-
ty kaavaehdotukseen. Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta on olen-
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naista että alueen arvot säilyvät jatkossakin ja että asemakaava pyrkii 
ottamaan riittävällä tavalla huomioon nämä tavoitteet. Kaavoituksen po-
hjaksi on tehty vuonna 2014 valmistunut Meilahden huvila-alueen ym-
päristöhistoriallinen selvitys (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston jul-
kaisuja 2014:1). Alueen huviloiden ja muiden niihin liittyvien rakennus-
ten ja pihapiirien suojelumerkintöjä on tarkistettu. Rakennusten suojelu-
merkinnät ja -määräykset on päivitetty erilaisin sr-1-, sr-2- ja sr-3 -mer-
kinnöistä tehdyin variaatioin. Myös alueelle myöhemmin siirretyille, kult-
tuurihistoriallisille huviloille on annettu suojelumerkintä. Huviloiden ar-
vokkaimmat pihapiirien osat on myös osoitettu s-1-merkinnällä. 

Kaavassa osoitetaan kuusi uutta rakennuspaikkaa muualta siirrettäville 
huviloille sekä näiden ohjeelliset vuokratontit. Lisäksi aiemmasta ase-
makaavasta poiketen on tonteille annettu määritelty rakennusoikeus ta-
lousrakennusten rakentamiseksi. Huvilatontilla saa rakentaa 40 m² yk-
sikerroksisen talousrakennuksen. Tämän lisäksi tontille ei saa rakentaa 
muita rakennuksia eikä rakennelmia. 

Asemakaavassa on osoitettu pyöräilyväylä baana ohjeellisena kaava-
merkintänä pp = jalankululle ja polkupyöräilylle varattu likimääräinen 
alueen osa. Toteutuessaan baanan rakentaminen Humallahdenpu-
istoon ja sen rantaan tai vesistön päälle sijoittuen saattaa muodostua 
ristiriidaksi RKY-kulttuuriympäristön vaalimisen kanssa. 

Kaavaehdotuksessa ei ole valtakunnallisesti merkittävän Meilahden hu-
vila-alueen rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajausta, mutta 
RKY-status on merkitty kaavaehdotuksen kaavakarttaan. 

Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana asemakaavan valmistelu-
työssä kulttuuriympäristön ja suojelun asiantuntijana ja museota on ku-
ultu näissä asioissa, eikä museon johtokunnalla ole kaavasta siten huo-
mautettavaa. Museovirasto lausuu erikseen asemakaavaehdotuksesta 
liittyen valtion omistamiin kohteisiin Mäntyniemeen, Kesärantaan ja 
Tamminiemeen.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 15.03.2016 § 37
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Lausunto



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 217 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
12.12.2018

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

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Meilahden (15.ko) ase-
makaavan muutoksesta nro 12372, Meilahden huvila-alue:

Alueella on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Aluet-
ta suunniteltaessa on otettava huomioon riittävän tuottoisan sammutus-
vesiverkoston rakentaminen. Nykyisin alueella oleva 100-110 mm sam-
mutusvesiverkosto tuottaa noin 15l/s, kun tarve sammutustilanteessa 
on noin 30 l/s.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 40

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Ksv 3341_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 19.1.2016 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 14489 
ja katu-, puisto- ja vesialueiden sekä 15. kaupunginosan (Meilahti) 
kortteleiden 15633, 15635, 15637–15639, korttelin 15642 tontin 3 ja 
suojelualueiden, puisto-, lähivirkistys-, palstaviljely-, vesi-, venesata-
ma-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueiden sekä urheilu- ja virkistys-
palvelualueen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Alu-
eelle muodostetaan uusi kortteli 15636.

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



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 218 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
12.12.2018

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

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

26.01.2016 Pöydälle

19.01.2016 Pöydälle

03.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

20.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 52

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Arkkitehti Marina Fogdell esitteli Meilahden huvila-alueen suunnitelmia 
ja nimistötarpeita. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Johannesberginpuisto–Johannesbergsparken (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Johannesbergintien ja Johannesberg-nimisen 
huvilan mukaan;

Meilahden rantapuisto–Mejlans strandpark (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Meilahden ja Meilahdenpuiston mukaan;

ja
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Mississipinpuisto–Mississippiparken (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Mississipinraitin mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että seuraavat asemakaavassa olevat 
nimet korjataan uudessa asemakaavassa nykyisten oikeinkirjoitussuo-
situsten mukaisiksi:

Kesärannantie–Bjälbovägen 

ja

Meilahdensilta–Mejlans bro.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.1.2015

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Meilahden huvila-alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on huvi-
la-alueen valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen 
sekä luontoarvojen säilyttäminen ja huomioon ottaminen alueen ke-
hittämisessä. Alueen virkistyskäyttöä aktivoidaan ja kävely- ja pyöräily-
yhteyksiä parannetaan. Alueelle osoitetaan muutamia rakentamispaik-
koja siirrettäviä huviloita varten pääosin paikoille, joilla on aikaisemmin 
ollut rakennuksia.

Asemakaavaluonnoksessa on tehty katualueisiin seuraavia muutoksia 
verrattuna voimassa oleviin asemakaavoihin: Paciuksenkadun rakente-
illa olevan alikulun kohta on muutettu katualueeksi. Seurasaarentien 
pään katualueen osa on muutettu aukioksi. Maila Talvion puiston itäpu-
olella olevaa Seurasaarentien mutkaa on loivennettu, jolloin samalla 
muodostuu tila ulkoilureitille kadun ja ulkokaarteen vieressä olevan kal-
lioleikkauksen väliin. Liikuntapuiston kaakkoispuolella olevan rakenta-
mattoman yleisen pysäköintialueen sijaintia on muutettu etäämmälle 
Seurasaarentiestä. Yleiselle pysäköintialueelle johtanut ajoyhteys on 
muutettu kaduksi. Lisäksi katualueisiin on tehty joitakin vähäisempiä 
muutoksia.

Viheralueiden merkittävimpiä muutoksia on Maila Talvion puiston laa-
jentaminen lounaaseen. Huvilatonttien pihapiirien rajautumista yleisiin 
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alueisiin on selkiytetty ohjeellisella määräalan tai muu vuokrattavan alu-
een merkinnöillä. Viheralueille on merkitty uusia jalankulku-, pyöräily- ja 
ajoyhteyksiä.

Asemakaavamuutoksessa on osoitettu kolmella eri kaavamerkinnällä 
alueet, joissa on liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-
merkinnöillä on kielletty toteuttamasta alueilla sellaisia toimenpiteitä, 
jotka aiheuttavat liito-oravien elinympäristön heikentymisen tai häviämi-
sen. Lisäksi olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan 
vain luonnon- tai maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oraville tärkeitä 
yhteyksiä Kuusipuiston kautta Keskuspuiston suuntaan sekä Pikku-Hu-
opalahden molemmilla rannoilla Paciuksenkadun yli. Pikku-Huopalah-
den suun kapeimmalla kohdalla Saunalahdessa on mahdollinen sal-
men ylityspaikka, jonka rantapuuston säilyttäminen molemmin puolin 
on erityisen tärkeää.

Liito-oravan kannalta on tärkeää turvata sille soveliaita elinympäristöjä 
koko kaava-alueella sekä yhteydet kaava-alueen ulkopuolisille alueille. 
Urbaani sijainti lisää liito-oravien liikkumista. Kaavakarttaan olisi hyvä 
merkitä liito-oravan kannalta oleellisimmat leviämisreitit eli Pikku-Huo-
palahden rantapuusto ja Paciuksenkadun ylityspaikat.

Alueiden hallintavastuun selvyyden vuoksi rakennusvirasto esittää, että 
Sy-merkityillä alueilla yleiset alueet ja pihapiirit erotetaan selkeämmin 
merkinnöillä toisistaan. Lisäksi kaavamääräyksissä on hyvä olla 
määräys vuokrattavien alueiden rajaamisesta maastossa aidalla tai 
istutuksilla.

Kaavaluonnoksen mukaan ohjeellinen ulkoilutie -merkinnän mukaisia 
ulkoiluteitä ei saa asfaltoida. Paikoittain ulkoilutiet sijoittuvat hyvin jyrk-
kään maastonkohtaan, joissa asfaltointi on tarpeellista paikoittain to-
istuvien eroosiovaurioiden välttämiseksi. Kaavamerkintää on aiheellista 
täydentää tältä osin.

Seurasaarentien katuaukion länsipuolella on Helsingin kaupungin 
omistamaa maata, joka on merkitty YE-v/s2 merkinnällä, joka tulee mu-
uttaa VP-alueeksi.

Rakennusvirasto esittää, että kaikille viheralueille annetaan nimet.

Istutettavan puurivin merkinnän tulee olla ohjeellinen.

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu mänty Seurasaarentien varrelta tu-
lee merkitä kaavakarttaan.

Kaavakartan spp-merkinnältä puuttuu selitys.
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27.1.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.12.2014

HEL 2012-007286 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 24.11.2014

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Meilahden huvila-alueen asemakaavan muutosluonnokses-
ta. Kaupunginmuseo on antanut lausunnon hankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 4.2.2014.

Asemakaavaluonnoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen vir-
kistyskäytön, merkittävien luonnonarvojen ja huvila-alueen kulttuuri-
historiallisten arvojen turvaaminen ja huomioiminen alueen kehittämi-
sessä. Alueelle suunnitellaan vähäistä lisärakentamista. Kaavoituksen 
pohjaksi on tehty vuonna 2014 valmistunut Meilahden huvila-alueen 
ympäristöhistoriallinen selvitys (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2014:1). Suunnittelualue on suurelta osin Meilahden huvila-
alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY 2009).

Suunnittelualue on merkitty kaavaluonnoksessa pääosin Sy-merkin-
nällä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi huvila-alueeksi, jolla maise-
malliset arvot ja pihapiirien arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää, se-
kä puistoksi ja lähivirkistysalueeksi. Kaavaluonnoksesta puuttuu valta-
kunnallisesti merkittävän Meilahden huvila-alueen rakennetun kulttuu-
riympäristön (RKY 2009) rajaus, vaikka RKY-alue on selvennetty kaa-
vamuutoksen liiteaineistossa. Rajaus tulee merkitä kaavakarttaan eten-
kin, kun RKY-alueen sisään on merkitty lähivirkistys-, puisto- ja ryhmä-
viljelyalueita sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja alueen osia. 
Nämä kaavamerkinnät eivät sellaisenaan riitä turvaamaan kulttuuriym-
päristön arvojen säilymistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
edellyttämällä tavalla.

Kaavakarttaan on merkitty kuusi ohjeellista rakennuspaikkaa, joihin saa 
sijoittaa siirtämällä säilytettävän, kulttuurihistoriallisesti merkittävän, 
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alueen arvoon ja ominaispiirteisiin sopivan huvilarakennuksen. Uusien 
rakennuspaikkojen sijoittelussa on pyritty huomioimaan alueelta puret-
tujen rakennusten paikat. 

Rakennusten suojelumerkinnät ja -määräykset on päivitetty erilaisin sr-
1-, sr-2- ja sr-3 -merkinnöistä tehdyin variaatioin. Sr-merkintöjen 
määräysosaan tulee lisätä lause, joka edellyttää neuvottelemaan ra-
kennusten korjaus- ja muutostöistä museoviranomaisen kanssa.

Valtion omistamien Mäntyniemen, Kesärannan ja Tamminiemen osalta 
asiassa lausunnonantajana toimii Museovirasto.

4.2.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Aura Kivilaakso, tutkija, puhelin: 09 310 22017

aura.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 418
Detaljplaneändring för Myllypuron peruskoulu (nr 12517)

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
45146 och tomten 2 i kvarteret 45147 samt park- och gatuområden i 45 
stadsdelen (Botby) enligt ritning nr 12517, daterad 5.6.2018, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Detaljplaneändring-
en omfattar en trafikplan, nr 6832.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

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

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 224 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
12.12.2018

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

Detaljplaneändringen gäller Myllypuron peruskoulus tomter, Kvarnfolks-
stigen mellan tomterna och i viss mån parkområdet söder om tomten 
för den nuvarande högstadieskolan. Detaljplanelösningen gör det möj-
ligt att utvidga grundskolans övre hus och att flytta Kvarnfolksstigen till 
ett nytt läge från området. Grundskolans övre hus (tidigare Myllypuron 
yhteiskoulu) skyddas.

Syftet med detaljplanelösningen är att göra det möjligt att utvidga sko-
lan med tanke på det växande elevantalets behov och att förbättra för-
bindelsen mellan de separata tomterna. Det övre huset skyddas på den 
grunden att husets historiska och arkitektoniska värden ska tryggas.

Byggrätten ökar med sammanlagt ca 250 m² vy.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål och stämmer överens med Helsingfors nya generalplan. För områ-
det gäller flera detaljplaner från åren 1966–2003.

Planeringsfaser och växelverkan

Områdena är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 19.6–18.7.2018. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget. Bara Helen Elnät Ab lämna-
de in ett utlåtande och hade ingenting att påpeka.

Trafikplan

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 6832), enligt vilken Kvarnfolksstigen anläggs i ett nytt läge. På 
gång- och cykelstråket tillåts servicetrafik till skolans utvidgningsdels 
bakgård.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Beteckningarna och bestämmelserna på detaljplanekartan ändrades in-
te efter det offentliga framläggandet.

Att detaljplanelösningen genomförs innebär små kostnader för staden. 
Största delen av kostnaderna beror på flyttningen av Kvarnfolksstigen, 
ca 50 000 euro exkl. moms.
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Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplane-
läggningstjänsts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018 (kartan 
nimiötä täydennetty 22.10.2018)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018, täy-
dennetty 22.10.2018

3 Liikennesuunnitelma 6832/22.10.2018

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

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

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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 762

HEL 2017-003451 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 
45146 tonttia 5, korttelin 45147 tonttia 2 sekä katualueita ja puistoa ko-
skevan asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12517 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavan muutokseen sisältyy liikennesuunnitelma numero 
6832.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.10.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.6.2018 päivättyä 45. kaupungi-
nosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tontin 5, korttelin 45147 tontin 2 sekä 
katualueiden ja puiston asemakaavan muutosehdotusta.

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai 
määräyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron peruskoulun 
tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin 
nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkai-
su mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun 
siirtämisen laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo 
(entinen Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Korttelialueen tonttitehokkuuslukema pysyy entisellään (e = 0,5). Kou-
lutonttien rakennusoikeuden määrät muuttuvat vähäisessä määrin tont-
tien rajasiirtojen johdosta. 
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. 
Raitilla sallitaan laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliikenne.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että metsäinen 
Myllyväenpolun alue koulutonttien välissä rakennetaan ja uutta puustoa 
on istutettava kaadettavan tilalle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin 
Yleiskaava 2002:n mukainen.

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia: 

1. Myllyväenpolun siirron kustannukset, noin 50 000 euroa (alv 0 
%)

2. Yläkivenrinteen länsipään tasauksen muuttaminen
3. Koulun tonttijohtojen ja nykyisen Myllyväenpolun alla olevan 

keskijännitekaapelin järjestelyt.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018 ja 
lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisen lausunto (Helen Sähkö-
verkko Oy) sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnossa ei ollut huo-
mautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37331

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

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 307

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12517 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kau-
punginosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tonttia 5, korttelin 45147 
tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

 Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- 
ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia, eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

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

jussi.jaaska(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.4.2018

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on 
pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Myllypuron 
peruskoulun, ent. yhteiskoulun tontin osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maa. Kohteesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys vuonna 
2017. Museo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaa-
limisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Myllypuron yläkoulun, alkujaan Myllypuron yhteiskoulu on arkkitehti 
Kimmo Söderholmin vuonna 1967 suunnittelema koulurakennus. Koulu 
rakennettiin osaksi Myllypuron lähiötä, yhdyskunnan koulukeskuksen 
osaksi.

Myllypuron lähiön asemakaava suunniteltiin vuonna 1962 kaupungin 
asemakaavaosastolla arkkitehti Jouko Aholan laatiman esisuunnitel-
man pohjalta. Esisuunnitelmassa alueelle sijoittui tiivis, suorakulmaisen 
korttelirakenteen muodostava kudelma, joka kuitenkin lopullisessa su-
unnitelmassa avautui erillisrakennusten muodostamaksi väljäksi koko-
naisuudeksi. Alueen asemakaavassa toteutuu funktionalismille ominai-
sia piirteitä (esimerkkeinä on mainittu mm. Le Corbusierin 1930-luvun 
alkupuolen suunnitelma Nemoursiin Algeriaan). Rakennusten lamelli-
muodot, kuutiomaiset rakennusmassat, nauhaikkunat, valkeat ele-
menttipinnat ja sisäänvedetyt pohjakerrokset muodostavat rakennusten 
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ominaispiirteet ja luovat Myllypuron alueessa kaupunkikuvallisesti yh-
tenäisen. Ympäristön ominaispiirteisiin kuuluu avoin metsäpuiston ilme. 
Myllypuron asuinalueelle sijoittui julkisina palveluina ostoskeskus, kou-
lukeskus sekä liikuntapuisto. Myllypuron alue rakennettiin nopeassa 
tahdissa pääosin vuosien 1963-66 välillä. 

Myllypuron asuinalueen rakennuttajat edustivat ajankuvaan nähden 
poikkeuksellisen monipuolisia toimijoita. Suurin rakennuttaja alueella oli 
v. 1957 perustettu yhdistys Asuntosäästäjät ry, joka kohteissaan urakoi 
jäsenilleen kohtuuhintaisia, osin itserakennettuja kerrostaloasuntoja. 
Uudisalueen asukasaktiivisuus vaikutti myös koulujen perustamiseen ja 
rakentamiseen. Kaupungin kansakoulun (ark. Pentti Ahola, 1966, Opin-
tiellä-inventoinnin arvoluokka 3) rinnalle nousi vuonna 1967 Myllypuron 
oppikouluyhdistyksen aloitteesta ja osarahoituksella toteutettu Myllypu-
ron yhteiskoulu. Yhteiskoulu toimi yksityisenä oppikouluna. Sen yhtey-
teen valmistui yhdistyksen rakennuttama lukio vuonna 1973, arkkitehti-
na Reijo Ailus. Myllypuron yksityiskoulut siirtyivät kaupungin koulutoi-
men osaksi peruskoulu-uudistuksen yhteydessä vuonna 1977.

Myllypuron yhteiskoulu, nykyinen Myllypuron yläaste sijoittuu 60-luvun 
lopun modernisoituvan kouluarkkitehtuurin piiriin. Suurimittakaavainen, 
kaksikerroksinen koulurakennus jakautuu kahteen siipirakennukseen. 
Rakennus koostuu kahdesta blokista; erikoisluokat, ruokalan ja voimis-
telusali-juhlasalin käsittävästä keskushalli-rakennusosasta sekä 
keskikäytäväratkaisuna toteutetusta luokkahuonesiivestä. Rakennus 
edustaa 1960-luvun modernistista betoniarkkitehtuuria, jossa korostu-
vat materiaalin tunteeseen, rakenteellisuuteen ja modulaarisuuteen liit-
tyvät piirteet. Betoniarkkitehtuurin olemusta pehmentää luonnonvalo, 
jota hyödynnetään myös kattoikkunoissa. Suurimittakaavaista materi-
aalikäsittelyä elävöittävät avoimet vaihtelevat näkymät, monet yksity-
iskohdat ja rakennetta jäsentävä väritys. Kohteella on elimellinen yh-
teys ympäröivään metsäpuistoon, sitovina elementteinä toimivat laajat 
ulkokatokset ja muurirakenteet. Alkuperäinen yhteiskoulun ja lukion 
muodostava suorakulmainen sommitelma on rajannut keskelleen suo-
jatun, etelään aukeavan koulupihan. Lukiorakennus on kuitenkin puret-
tu vuonna 2007. 

Myllypuron yläasteen koulu on käynyt läpi monia muutosvaiheita, joista 
keskeisin on ollut julkisivujen uudistus vuonna 2006. Korjauksessa ra-
kennuksen ominaisluonne on säilynyt, vaikkakin yksityiskohdissa ja 
eräissä keskeisissä rakennusosissa alkuperäisen ratkaisun keveys ja 
rakenteellisuus on kärsinyt.

Myllypuron yläkoulu on alueen rakennusinventoinnin piirissä nostettu 
esille laadukkaana 1960-luvun lopun kouluarkkitehtuurin edustajana. 
Myllypuron yläkoulu on potentiaalinen suojelukohde. Kaupunginmuse-
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on ja kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä-inventoinnissa koulu on lu-
okiteltu arvoluokkaan 2: Koulurakennus on ajalleen tyypillinen ja sen 
arkkitehtuurissa on laadukkaita elementtejä. Rakennuksella on histori-
allisia arvoja. Korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä rakennuksen al-
kuperäiset arvot tulee huomioida ja muutokset sopeuttaa alkuperäisiin 
lähtökohtiin. Asemakaavassa tulee huomioida Myllypuron ent. yhteisk-
oulun rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot suojelumerkinnöin. Kau-
punginmuseon arvion mukaan rakennus kestää laadukkaasti toteutetun 
laajennusosan, joka sopeutuu uutena kerrostumana kokonaisuuteen.

Tontin 45147 eteläosissa tulee huomioida alueelle sijoittuva ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen linnoitusrakenne. Kyseessä on Helsingin 
maalinnoituksen tukikohdan VI tykkipatteri 65 suojahuoneineen. Kohde 
on hyvin säilynyt ja ainoa laatuaan (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000011940). Tykkipatteri 65:n alue kuuluu valtakunnallisesti merkittä-
viin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009). Tulevassa ase-
makaavamuutoksessa sm-1 -merkinnän rajaus tulee yhdenmukaistaa 
asemakaavan 11425 (v. 2006), muinaisjäännöksen aluerajauksen sekä  
RKY-alueen merkintöjen kanssa.

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

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.03.2018 § 15

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12517 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12517 
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä 
Kartoituksen työnumero: 12/2018 
Pohjakartta valmistunut: 2.3.2018 
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25 
Korkeusjärjestelmä: N2000



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 232 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
12.12.2018

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

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
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§ 419
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om ano-
nym arbetssökning

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Suldaan Said Ahmed 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riitta Hellman, rekryteringschef, telefon: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 37 andra ledamöter har i sin mo-
tion daterad 30.5.2018 (bilaga 1) föreslagit att Helsingfors stad ska ta i 
bruk anonym rekrytering.

Anonym rekrytering främjar möjligheter i rekryteringen. Metoden syftar 
till att främja anställningsmöjligheterna för personer som kan råka ut för 
eventuell oavsiktlig diskriminering.

Då rekryteringen är fullständigt anonym, betyder det att man döljer an-
sökans uppgifter om sökandens namn, födelsedatum, adress, moders-
mål, kön och någon annan sådan information som medvetet eller 
omedvetet kan påverka den rekryterande chefens val. Val av vilka som 
kallas till intervju görs utan kännedom om nämnda omständigheter. Då 
ansökningsprocessen delvis är anonym, innebär det att man exempel-
vis enbart tar fram en anonym sammanställning av sökandena. I bägge 
fallen är processen anonym endast fram till intervjun.
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Nuläget

Stadsstyrelsen konstaterar att man inom stadens organisation har tes-
tat anonym rekrytering under de gångna åren för enskilda uppdrags 
vidkommande. Det har gjorts interna rundfrågor och utredningar på ba-
sis av dessa erfarenheter och beträffande metodens fördelar, utma-
ningar och genomförandemöjligheter. Den senaste utredningen var rik-
tad till stadsstyrelsen och gällde stadens erfarenheter av experiment 
med anonym rekrytering (15.6.2018, bilaga 2).

De goda avsikterna till trots är fullständigt anonym rekrytering förknip-
pad med problem. En väsentlig utmaning utgörs av att det blir svårt att 
bilda sig en begriplig uppfattning om sökandens kunskaper och kapaci-
tet, då man är tvungen att dölja största delen av ansökans information. 
Det är emellertid just kunskaperna och kapaciteten som borde vara den 
väsentliga grunden för beslutet om vem som ska kallas till intervju. En 
annan väsentlig utmaning gäller hur arbetskrävande metoden är, vilket 
bland annat beror på bristen på understödjande system. I och med att 
anonymiseringen måste göras för hand, betyder det att processen 
kommer att bestå av fler steg än vad som normalt vore fallet, vilket krä-
ver gott om tid och arbetsinsatser från personalens sida. Det står i strid 
med bland annat målet att förbättra rekryteringens effektivitet. Stadens 
ledningsgrupp har valt tiden för genomförande av rekryteringsproces-
ser till ett av föremålen för en lean-granskning (Serviceprocesser där 
man tillämpar Lean Management.)

Stadsstyrelsen konstaterar att sektorerna och affärsverken har haft 
möjlighet att genomföra anonyma rekryteringar och att det är något 
som uppmuntras. Utnyttjandet av metoden har varit mest motiverat på 
särskilt fastslagna poster beroende på sektorns eller affärsverkets be-
hov och tillgången på arbetskraft.

För närvarande finns det inget system som underlättar användningen 
av metoden. Det nya rekryteringssystem som ska tas i bruk hösten 
2019 möjliggör en delvis anonym rekrytering (anonymiserade rapporter 
över sökandena).

Högklassig rekrytering uppfyller kraven på likaberättigande

Den nytta som man i bästa fall har av anonym rekrytering är eftersträ-
vansvärd. Ett rekryteringssätt som är likställt och jämlikt är i linje med 
stadens strategi och personalpolitiska principer.

Lösningen på strävan att åstadkomma likställdhet utgörs ändå inte av 
enskilda metoder eller av system som möjliggör en viss metod, utan i 
grund och botten handlar det om den kompetens och det tänkesätt som 
präglar rekryteringen. Rekryteringen måste vara målinriktad och välpla-
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nerad för att lyckas, och befattningsbeskrivningarna inklusive utbild-
nings-, erfarenhets- och kompetenskrav bör vara noga genomtänkta. 
Man bör kunna genomföra rekryteringsprocessens olika skeden från 
planering till val av person, så att man där beaktar kravet på icke-diskri-
minerande bemötande. De urvalskriterier som har meddelats i annon-
sen ska styra gallringen hela processen igenom, oavsett bakgrundsfak-
torer. Allt detta förutsätter kompetens och att man sätter sig noga in i 
rekryteringarna.

Utvecklingen av chefernas rekryteringskompetens och anonyma rekry-
teringar har samma mål – en personneutral och rättvis rekrytering, vil-
ket också tryggar en god upplevelse för sökandena. Stadskansliets 
personalavdelning har under de senaste åren satsat på främjande av 
rekryteringskompetensen, bland annat genom att regelbundet utbilda 
chefer och HR-personal. Arbetet fortgår, men samtidigt kan det vara på 
sin plats att granska huruvida utbudet är tillräckligt eller om det skulle 
kunna finnas mera rekryteringsutbildning att tillgå, som är mera regel-
bunden och mera mångsidig. Utöver den utbildning som personalavdel-
ningen står för, ordnar en del sektorer sin egen rekryteringsutbildning 
för sina chefer.

Enbart utbildning räcker inte, utan det krävs också andra åtgärder. När 
det exempelvis gäller rekrytering av personer som har ett främmande 
språk som modersmål till chefs- eller expertuppgifter, förutsätts det 
också avreglering, något som en enskild chef eller dennes chef inte all-
tid kan bestämma, till exempelvis då det är fråga om en tjänst. I fråga 
om språkkunskapskraven är det på sin plats att överväga noga vilka 
uppgifter som verkligen kräver utmärkta skriftliga kunskaper i finska el-
ler nöjaktiga kunskaper i svenska för att man ska kunna sköta uppgif-
ten, så att kravet inte på ett omotiverat sätt begränsar vilka som kan 
söka. För utbildningskravens vidkommande är det på sin plats att bland 
annat dryfta hur vi identifierar och erkänner examina som har avlagts 
utomlands, i synnerhet då den utbildning som fordras inte är fastslagen 
i lag. I allt detta är det fråga om ett bakgrundarbete som bör göras pro-
aktivt.

Slutsatser och åtgärder

Stadsstyrelsen konstaterar att den har godkänt en likställdhetsplan för 
personalen i vars målsättningar och åtgärder (stadsstyrelsen 
18.6.2018, § 449) man som en åtgärd har lyft fram främjande av ano-
nym rekrytering och utredning av hur det rekryteringssystem som tas i 
bruk hösten 2019 ska kunna utnyttjas för genomförande av anonym re-
krytering. Även bland åtgärderna inom jämställdhetsplanen för åren 
2019–2021, som är under beredning, har anonym rekrytering nämnts 
som en möjlighet.
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Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att den mest hållbara vägen mot 
en kompetent, likvärdig rekrytering består i en kombination av flera 
slags åtgärder. Det behövs kompetensutveckling, ökat medvetande, at-
titydpåverkan, anvisningar och delvis också praktiska redskap. Här ne-
dan räknar vi upp åtgärder som redan är under planering:

Praxis eller åtgärd Inverkan
  
Regelbunden rekryteringsutbild-
ning för chefer och HR-personal

Kunskapsnivån stiger, utvecklat tän-
kesätt gällande rekrytering

  
Anonyma rapporter över sökande 
(i det nya systemet)

Möjliggör ett anonymt skede i proces-
sen

  
Granskning av regelverken med 
anknytning till urvalskriterierna, till 
exempel att se över språkkuns-
kapskraven, sättet att förhålla sig 
till utomlands avlagda examina

Underlättar sysselsättning särskilt av 
personer med främmande mo-
dersmål i chefs- och expertuppgifter

  
Allt starkare betoning på likvär-
dighet och jämlikhet till exempel i 
principerna för personalrekryte-
ring

Drar upp ramar för rekryteringsarbe-
tet

  
Användning av en diversitetsbe-
tonande arbetsgivarklausul i plat-
sannonseringen

Kommunikativ, uppmuntrar minori-
tetsgrupper att söka uppdrag

  
Information riktad till chefer om 
pluralistisk rekrytering

Kommunikativ, inverkar på attityder-
na

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att de ovan nämnda utvecklingsåt-
gärderna är tillräckliga för att främja likvärdighet i stadens rekryteringar.

Stadsstyrelsen förutsätter att det nya rekryteringssystemet medger en 
ökning av aktiv, gradvis anonym rekrytering och en utveckling av denna 
utifrån erfarenheterna. En rapport om erfarenheterna tillställs stadssty-
relsen senast år 2020 som underlag för planeringen av fortsatta åtgär-
der.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Riitta Hellman, rekryteringschef, telefon: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite, anonyymi rekrytointi
2 Nimetön rekrytointi_tilannekatsaus_KHS

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 767

HEL 2018-006254 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellytti, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa 
aktiivisen, asteittaisen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen ke-
hittämisen saatujen kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle ra-
portoidaan kokemuksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi vii-
meistään vuonna 2020.

Käsittely

26.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Päätösehdotuksen loppuun lisätään kappale "Kaupunginhallitus edel-
lyttää, että uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa aktiivisen, asteittai-
sen anonyymin rekrytoinnin lisäämisen ja sen kehittämisen saatujen 
kokemusten perusteella. Kaupunginhallitukselle raportoidaan koke-
muksista jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi viimeistään vuonna 
2020."

Perusteluosassa uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönottoa koskeva 
ajankohta "kesällä 2019" muutetaan muotoon "syksyllä 2019".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.



Helsingfors stad Protokoll 22/2018 238 (255)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
12.12.2018

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

19.11.2018 Pöydälle

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 420
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om utredning 
av mätning av hållbar välfärd

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Amanda Pasanen väck-
ta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors ska utreda mätning av hållbar välfärd. Utveck-
lingen bör kunna mätas också på annat sätt än med ökning av brutto-
nationalprodukten. Internationellt har man utrett utveckling och använd-
ning av alternativa mätare som stöd för beslutsfattandet. Miljökriserna, 
den sociala ojämlikheten och arbetet med att motverka fattigdomen för-
utsätter effektiva åtgärder och nya instrument för uppföljning. Ett nytt 
slags mätare är ett uttryck för förändrade värderingar i uppföljningen av 
stadens verksamhet.

Stadsstyrelsen godkände 12.3.2018 (§ 153) en helhet av mätare för 
stadsstrategin och antecknade de internationella jämförelseobjekt som 
ska följas. Stadens alla sektorer och stadskansliets planeringsfunktio-
ner deltog i beredningen av mätarna och indikatorerna för strategin. 
Stadens ledningsgrupp ledde beredningen av mätarna.
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Strategins batteri av mätare har klassificerats i tre huvudgrupper efter 
stadsstrategins temahelheter: Tryggande av hållbar tillväxt, Tjänsterna 
förnyas och Ansvarsfull ekonomi. På basis av strategins innehåll har 
man formulerat 1–8 delteman som sorterar under respektive temahel-
het.

Delteman under temat Tryggande av hållbar tillväxt är allmän trivsel 
och trygghet, främjande av hälsa och välfärd, välfärdsskillnader mellan 
befolkningsgrupper och områden, barns och ungas välfärd samt före-
byggande av utslagning, främjande av motion, ekologiskt hållbar ut-
veckling, stadsstrukturens funktionalitet samt vitalitet och turism. Temat 
Tryggande av hållbar tillväxt har 26 av de totalt 49 mätare som ingår i 
helheten av mätare.

Helheten av mätare för genomförande av stadsstrategin preciseras allt 
eftersom uppföljningen fortgår.

Stadsstyrelsen har vidare meddelat i sitt svar på ledamoten Jenni Paju-
nens motion 26.9.2018 (§ 242) att Helsingfors som den andra staden i 
världen går in för att rapportera hur man på stadsnivå uppnår de mål-
sättningar som ingår i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Det-
ta målprogram är en vid helhet som är indelad i 17 huvudsakliga mål, 
och vart och ett av dessa har cirka tio delmål. Frivillig rapportering med 
hjälp av data som bygger på FN:s globala mätare ger beslutsfattandet 
en utsikt över stadens situation som en aktör som främjar hållbar ut-
veckling.

Beredningen av den första rapporten, som ska offentliggöras våren 
2019, pågår som bäst. Det är tänkt att rapporten utvecklas vidare under 
de kommande åren i takt med att strategimätarna preciseras och också 
på basis av internationellt samarbete och kunskap som nätverkandet 
bidrar med.

De ovan nämna åtgärderna uppfyller i stor utsträckning motionens strä-
van att beakta social välfärd och ekologisk hållbarhet i den information 
som tas fram som underlag för beslutsfattandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 768

HEL 2018-010108 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Amanda Pasasen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

19.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 421
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2018-013002, 2018-013003, 2018-013004, 2018-013005

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Mari Holopainen om fysioterapi för mammor i 
samband med rådgivningstjänster

 Motion av ledamoten Alviina Alametsä om förbättring av naturområ-
denas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen

 Motion av ledamoten Hannu Oskala om påskyndande av bostadsp-
roduktionen i Helsingfors

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen om lättare tillgång till mot-
medel mot överdosering av narkotika 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 406, 407, 408, 413, 419, 420 ja 421 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 409, 410, 411, 412, 414 ja 415 §: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 416, 417 ja 418 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

406, 407, 408, 413, 419, 420 och 421 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

409, 410, 411, 412, 414 och 415 § 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

416, 417 och 418 § 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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