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Kokousaika 29.01.2020 18:00 - 21:21

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poistui: 20:30, poissa 21 - 24 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja poistui 18:27, poissa: 20 - 24 §
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte saapui 19:22, poissa: 11 - 19 §
Harkimo, Joel
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Hussein, Abdirahim Husu saapui 18:15, poissa: 11 - 17 §
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
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Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria poistui 19:54, poissa: 20 - 24 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika poistui 18:15, poissa: 18 - 24 §
Rantala, Marcus poistui 18:27, poissa: 20 - 24 §
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita poistui 20:00, poissa: 20 - 24 §
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo poistui 19:24, poissa: 20 - 24 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan saapui 18:15, poissa: 11 - 17 §
Abdulla, Zahra varajäsen
Ahlblad, Linda varajäsen
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saapui 20:34, poissa: 11 - 20 §
Anttila, Maija varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen

saapui 20:34, poissa: 11 - 20 §
Klemetti, Tapio varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

saapui 20:34, poissa: 11 - 20 §
Sevander, Tomi varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 20:34, poissa: 11 - 20 §
Tamminen, Lilja varajäsen

poistui 19:22, poissa: 20 - 24 §
Tamrakar, Byoma varajäsen

saapui 20:34, poissa: 11 - 20 §
Valpio, Jani varajäsen

Muut

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

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

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Kentala, Julianna erityisavustaja
Kettunen, Maira erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
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Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Henriksson, Riikka erityissuunnittelija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
11 - 19 §, osa 20 §, 21 - 24 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 20 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
11 - 19 §, osa 20 §, 23 - 24 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 20 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 20 §, 21 - 22 §
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Tid 29.01.2020 18:00 - 21:21

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

avlägsnade sig: 20:30, frånvarande: 
21 - 24 §

Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja avlägsnade sig 18:27, frånvarande: 

20 - 24 §
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte anlände 19:22, frånvarande: 11 - 19 

§
Harkimo, Joel
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Hussein, Abdirahim Husu anlände 18:15, frånvarande: 11 - 17 

§
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
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Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria avlägsnade sig 19:54, frånvarande: 

20 - 24 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika avlägsnade sig 18:15, frånvarande: 

18 - 24 §
Rantala, Marcus avlägsnade sig 18:27, frånvarande: 

20 - 24 §
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita avlägsnade sig 20:00, frånvarande: 

20 - 24 §
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo avlägsnade sig 19:24, frånvarande: 

20 - 24 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
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Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan anlände 18:15, frånvarande: 11 - 17 

§
Abdulla, Zahra ersättare
Ahlblad, Linda ersättare

anlände 20:34, frånvarande: 11 - 20 
§

Anttila, Maija ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare

anlände 20:34, frånvarande: 11 - 20 
§

Klemetti, Tapio ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

anlände 20:34, frånvarande: 11 - 20 
§

Sevander, Tomi ersättare
Strandén, Juhani ersättare

anlände 20:34, frånvarande: 11 - 20 
§

Tamminen, Lilja ersättare
avlägsnade sig 19:22, frånvarande: 
20 - 24 §

Tamrakar, Byoma ersättare
anlände 20:34, frånvarande: 11 - 20 
§

Valpio, Jani ersättare

Övriga

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

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

sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Gros, Nina personaldirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
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Rinkineva, Marja-Leena näringslivsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Kettunen, Maira specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Henriksson, Riikka specialplanerare

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
11 - 19 §, delvis 20 §, 21 - 24 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 20 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
11 - 19 §, delvis 20 §, 23 - 24 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 20 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 20 §, 21 - 22 §
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§ Asia

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

12 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

13 Asia/3 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

14 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajä-
senen valinta
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssek-
tion

15 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

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

17 Asia/7 Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om användningen av arv som 
tillfallit staten

18 Asia/8 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä py-
säköintitontille (Munkkiniemi ja Konala)
Arrendeprinciper för en flervåningshustomt och en parkeringstomt 
(Munksnäs och Kånala)

19 Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja py-
säköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)
Arrendeprinciper för en bostadshustomt och en parkeringstomt 
(Kårböle, Kungseken)

20 Asia/10 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tuksen laajentamisesta
Den av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmo-
tionen om utvidgning av finansieringen för positiv särbehandling

21 Asia/11 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttami-
seksi
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om byggande av 
en skola i timmer

22 Asia/12 Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-
menettelystä
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Den av ledamoten Atte Kaleva väckta motionen om ett förfarande med 
miljökonsekvensbedömning på Malms flygfälts område

23 Asia/13 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja 
täydennysrakentamisessa
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av 
elbilar i ny- och kompletteringsbyggande

24 Asia/14 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 11
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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§ 12
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Emma Kari ja Dan Koivu-
laakso sekä varalle Mia Nygård ja Jussi Niinistö.

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Emma Kari ja Dan Koivulaakso sekä varalle Mia 
Nygård ja Jussi Niinistö.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2020-000563 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen val-
tuustoryhmään liittymisestä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuutetun on ilmoitettava liit-
tymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta kirjallisesti valtuustolle. 
Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hy-
väksyminen.

Kaupunginvaltuustolle on 15.1.2020 jätetty eroilmoitus ryhmästä ja il-
moitus uuteen ryhmään liittymisestä sekä asianomaisen ryhmän kirjal-
linen hyväksyminen ryhmään liittymisestä. 

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus 15.1.2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston va-
rajäsenen valinta

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kult-
tuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Iiris Karppisen varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kir-
jastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Anna Vuorjoen eh-
dotuksesta Iiris Karppisen uudeksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kir-
jastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Katja Niemen (Vas.) 7.6.2017 § 273 varajä-
seneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon (1.1.2019 
alkaen kulttuuri- ja kirjastojaosto) vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Katja Niemi pyytää 7.1.2020 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakun-
nalta poismuuton vuoksi.

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 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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 Eroanomus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 21

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kir-
jastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

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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§ 15
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen va-
linta

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
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 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jonna Temosen (Kok.) 7.6.2017 § 274 vara-
jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jonna Temonen pyytää 16.12.2019 eroa 
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kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luotta-
mustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

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 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 24

HEL 2019-013165 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Maria Mialaa varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 16
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-000155 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Johanna Kalveelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi Anu Puustisen 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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Johanna Kalveen (Kok.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Johanna Kalve pyytää 7.1.2020 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
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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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 20

HEL 2020-000155 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Johanna Kalveelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Anu Puustisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Anu Puustista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 17
Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 al-
kaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitetään muutosta, joka liittyy valtionperintöjen käyt-
töön. Hallintosäännön muutoksessa toimivalta valtion perintönä saadun 
ja kaupungille luovutetun omaisuuden käytöstä lisätään toimialalauta-
kunnan yleiseen toimivaltaan ja poistetaan sosiaali- ja terveyslautakun-
nan erityisestä toimivallasta.

Kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 42) tekemän päätöksen perusteella 
valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperuste 
ja käyttötarkoitus on sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avus-
tukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveystoimialan 
voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisen 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hallintosäännön 18 lu-
kuun 1 §:ään on kirjattu sosiaali- ja terveyslautakunnan erityiseen toi-
mivaltaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- 
ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
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kaan viranhaltija päättää valtion perintönä saaman ja kaupungille luo-
vuttaman omaisuuden käytöstä.

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1§:n mukaan perintö menee valtiolle, 
jollei perillisiä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan 
omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä on vii-
meksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, 
jossa omaisuus sijaitsee. Asetuksessa valtion perintönä saaman omai-
suuden luovuttamisesta (1257/2007) 1 §:n mukaan valtiolle perintökaa-
ren tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 63 §:n nojalla tullees-
ta omaisuudesta tulee Valtiokonttorin ilmoittaa sille kunnalle, jossa pe-
rittävä on viimeksi asunut. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä 
ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Valtiokonttori lähettää kun-
nan kirjaamoon ilmoituksen jokaisesta haettavasta kuolinpesästä heti, 
kun pesänhoitajalta on saatu perukirja ja tieto siitä, että valtiolle perin-
tönä tulleessa kuolinpesässä on omaisuutta. Ilmoitusten liitteenä on 
osaksi valmiiksi täytetty hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa kun-
nan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus 
haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän 
käyttötarkoitukseen. Hallintosäännön mukaan kaupunginlakimiehen 
toimivaltaan kuuluu valtion perintönä saadun omaisuuden hakeminen 
kaupungille ja sen vastaanottaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.6.2019 (§ 213) Helsin-
gin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet, jossa hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistyö on Helsingissä määritelty laajasti eri toi-
mialojen keskinäiseksi yhteistyöksi sekä yhteistyössä toteutettavaksi 
kolmannen sektorin ja kaupunkilaisten kanssa. Hallintosääntömuutok-
sessa mahdollisestaan valtionperintövaroilla Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman tavoitteisiin vastaaminen. Hallintosääntömuutoksen jälkeen 
kaupunginhallitus tekee päätöksen valtion perintönä kaupungille tule-
vien kuolinpesien hakuperusteista ja käyttötarkoituksesta. Tarkoitukse-
na on käyttää valtionperintövaroja jatkossa myös kulttuuriavustuksiin.

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. 
Aiemmin valtionperinnöt olivat tasetilillä eikä niitä kirjattu tulosvaikuttei-
sesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston muuttuneiden ohjeiden mu-
kaan vuoden 2019 alusta lukien valtionperinnöt on kirjattu tuloihin ja 
menoihin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tuloutettiin taseessa olleet val-
tionperinnöt sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01). 
Vuoden 2020 talousarviossa valtionperinnöistä myönnettävien avustus-
ten määrä on kirjattu talousarvion liitteeseen 1 Vuoden 2020 talousar-
vioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvaus-
määrärahat. Hallintosäännön muutoksen jälkeen on tarkoituksena uu-
distaa talousarvion kirjauskäytännöt ja valtionperinnöistä avustuksina 
jaettavat määrärahat osoitetaan talousarviossa. Valtionperintöinä saa-
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tavia tuloja seurataan ja tulojen perusteella arvioidaan vuosittain talou-
sarviovalmistelun yhteydessä toimialalle valtionperinnöistä osoitetta-
vien määrärahojen määrä avustuksiin. Kaupunginhallituksen yleisen 
toimivallan perusteella voidaan tarvittaessa osoittaa myös kesken vuo-
den kaupunginhallituksen erillispäätöksellä valtionperinnöistä määrära-
hoja toimialoille.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ne on 
käsitelty sääntötyöryhmässä.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosäännön 10 luvun toimialalautakunnan yleinen toimivalta 1 §:n 
3 momenttiin esitetään lisättäväksi uusi kohta 9 valtionperintönä saa-
dun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä. Hallintosäännön 18 
luvun erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla 1§:n 1 momentin 
2 kohta esitetään poistettavaksi tarpeettomana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 3

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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§ 18
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä 
pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala)

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Munkkiniemessä sijaitsevan asuinkerros-
talotontin 30145/6 (AK) sekä Konalassa sijaitsevan pysäköintitontin 
32011/12 (LPA) vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 
saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Munkkiniemi tontti 30145/6

Munkkiniemeen Talinrannan asuinalueelle laadittu asemakaavan muu-
tos nro 12467 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2018, 289 § 
ja se on saanut lainvoiman 29.11.2018. Asuinkerrostalojen korttelialu-
een (AK) tontin 30145/6 rakennusoikeus on 5 300 k-m². Tontin pinta-
ala on 5 550 m² ja ensisijainen osoite Muusanpolku 1. Tontti on merkit-
ty kiinteistörekisteriin 19.6.2019.

Asemaakaavan ote liitteenä 2.

Konala tontti 32011/12
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Konalaan Vuorikummuntielle laadittu asemakaavan muutos nro 12506 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.3.2019, 115 § ja se on saanut 
lainvoiman 15.5.2019. Asemakaavan muutos koskee korttelin 32011 
tontteja 1, 2, 3, 5 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavamuutos liittyy kort-
telin 32011 tonttien 1, 2, 3, 5 ja 6 täydennysrakentamiseen, josta on 
syntynyt tarve myös velvoiteautopaikkojen lisäämiseen. Korttelin 32011 
asuntonttien maanomistajia ovat Asunto Oy Vuorikumpu ja perustetta-
va asunto-osakeyhtiö.

Tontti 32011/12 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Tontille 
on osoitettu tonttijaolla lohkottavien asuntotonttien pysäköimispaikat. 
Tontin 32011/12 osoite on Vuorikummuntie 3 ja pinta-ala 207 m². Tontti 
on rekisteröity 2.8.2019.

Asemakaavan ote liitteenä 3.

Maaperä

Munkkiniemi tontti 30145/6

Alueella on aiemmin ollut jäteveden puhdistamo, joka on purettu. Tästä 
syystä alueella saattaa olla rakennusjätettä tai vanhoja perustuksia. 

Käytettävissä olevien tietojen mukaan alue on puhdistettu ympäristövi-
ranomaisten 28.2.2007, 31 § antaman päätöksen mukaisesti. Ympäris-
tökeskus on 1.4.2008 hyväksynyt kunnostuksen ja todennut, että alu-
een maaperään jääneet tavoitepitoisuuksien ylitykset eivät riskitarkas-
telun perusteella aiheuta toimenpiteitä. Maaperään jääneet tavoitepitoi-
suuden ylittävät maa-ainekset poistetaan tarvittaessa rakentamisen yh-
teydessä. 

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudisraken-
tamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella tai sen maaperäs-
sä mahdollisesti olevat rakennus- ja muut jätteet sekä vanhat raken-
teet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut 
vastaavat. Kaupunki korvaa pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksis-
ta on sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Alemman ohjearvon alittavista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toi-
menpiteitä tai kustannuksia ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen 
maaperän puhdistamisena.

Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta vii-
västymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua. 
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Konala tontti 32011/12

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka olisi saattanut aiheuttaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista.

Varauspäätös

Munkkiniemi tontti 30145/6

Kaupunginhallitus on 5.11.2018, 691 § päättänyt varata tontin 30145/6 
(aiempi tontti 30145/2) Helsingin kaupungin asuntotuotannolle hitas-
omistusasuntojen suunnittelua varten muun muassa ehdoin, että va-
rauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauspäätöksessä mainit-
tuja lisäehtoja sekä hitas- ja hintakontrolloitujen omistusasuntojen ton-
tinvarausten lisäehtoja. 

Konala tontti 32011/12

Tonttipäällikkö on 8.11.2018, 61 § päättänyt maankäyttösopimuksen 
tekemisestä Asunto Oy Vuorikummun kanssa. Päätöksen mukaan 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12506 liittyen kaupungin omis-
taman katualueen osa muutetaan autopaikkojen korttelialueen tontiksi 
32011/12, joka osoitetaan korttelin 32011 asukkaiden käyttöön.

Tontti 32011/2 on vuokrattu lyhytaikaisesti YIT Suomi Oy:lle perustetta-
van asunto-osakeyhtiön lukuun 15.6.2020 saakka.

Vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuok-
rausperiaatteet. 

Munkkiniemi tontti 30145/6

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 15.2.2017, 96 § 
päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupungi-
nosan (Oulunkylä) asuinrakennustontin (A) 28327/1 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Tontille on rakennettu 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 303 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalotontit (AK) 10627/3 ja 4, 10628/1–5 sekä 10629/4–7 tai 
niistä muodostettavat tontit pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
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sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana hitas-asuntojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen tukemien asuntojen osalta 37 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018, 10 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) asuntotontit (AK) 20076/1–3 tai niistä vas-
taisuudessa muodostettavat tontit, siten että tonttien (AK) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
hitas-asuntotuotannon, valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon 
ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 38 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § vahvistanut Helsingin kaupungin 
kaupunginosan 17. (Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 17115/1 ja 8, 
17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1–2, 17127/1–2 sekä 17128/1–2 vuok-
rausperiaatteet siten että, vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tont-
tien osalta vähintään 31 (605 euroa / ind. 1951) euroa ja hitas-
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 37 (722 euroa / 
ind. 1951) euroa.

Kaupunginvaltuusto on 11.9.2019, 247 § vahvistanut Helsingin kau-
pungin 26. kaupunginosan (Koskela) asuinkerrostalotonttien (AK) 
26967/1 ja 26968/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet siten että, vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannus-indeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana asumisoikeustuotanto-
na toteutettavien tonttien osalta vähintään 30 euroa (nykyarvo 3/2019, 
ind.1961 on noin 588 euroa ja ns. ARA-alennuksen aikana noin 470 
euroa) ja hitas-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähin-
tään 36 euroa (nykyarvo 3/2019, ind. 1961 on noin 706 euroa).

Konala tontti 32011/12

Kaupungin yleisen käytännön mukaan pysäköintitonttien 
(LPA)vuosivuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähin-
tään yhtä (1) euroa. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tätä käy-
täntöä esitetään noudatettavaksi tontin 32011/12 vuokrausperiaattei-
den osalta.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Munkkiniemi tontti 30145/6
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Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus ja vertailutiedot sekä 
muut seikat asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 30145/6 vuo-
sivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana hitas-omistusasuntotuotantona toteuttavan tontin 
osalta vähintään 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (10/2019, ind 
1973) noin 710 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,76 €/kk/m². Asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolis-
ten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Konala tontti 32011/12

Kaupungin yleisen käytännön mukaan autopaikkatonttien (LPA) vuosi-
vuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähintään yhtä (1) 
euroa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta, mikä 
määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti ja muiden 
tonttien 5 %.

Molempien tonttien vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että 
vuokra-aika päättyisi 31.12.2080. 

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 5

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Munkkiniemessä sijaitsevan asuinker-
rostalotontin 30145/6 (AK) sekä Konalassa sijaitsevan pysäköintitontin 
32011/12 (LPA) vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 
saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 558

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Muusanpolku 1 ja Vuorikummuntie 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 että Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan asuntotontin 30145/6 
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukai-
sesti.

 että Helsingin Konalassa sijaitsevan autopaikkatontin 32011/12 
(LPA) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 19
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja 
pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien 
asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kuninkaantammen keskustan asemakaavan muutos nro 12150 on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa 15.1.2014, 10 § ja se on saanut lain-
voiman 28.2.2014. Tontti 33390/1 on osoitettu asemakaavassa asuin-
rakennusten korttelialueeksi (A). Tontille saa rakentaa asuntoja enin-
tään 6000 k-m2. Tontille tulee toteuttaa liiketiloja vähintään 1000 k-m2. 
Tontin osoite on Ultramariinikuja 1–3.

Tontti 33390/2 on osoitettu asemakaavassa autopaikkojen korttelialu-
eeksi (LPA).

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Varauspäätös
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Kaupunginhallitus on 10.6.2019, 446 § päättänyt varata asuntotontin 
33390/1 luovutettavaksi hintakilpailulla kynnysrahamenettelyä käyttäen 
sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon. Tontti on tarkoitus luo-
vuttaa vuokraamalla. Lisäksi hintakilpailun voittajalle on tarkoitus vuok-
rata samassa korttelissa sijaitseva autopaikkatontti 33390/2.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaat-
teet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti. Hintatason var-
mistamiseksi on pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto.

Pysäköintitontin (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyttä-
miä periaatteita. Kaupungin yleisen käytännön mukaan autopaikkatont-
tien (LPA) vuosivuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vä-
hintään yhtä (1) euroa. 

Tonttien maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti:

Esitetyt hinnat eivät alita vyöhykemallin mukaisia hintoja, kun otetaan 
huomioon tonttikohtaiset erityistekijät. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080. 

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 4

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitse-
vien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 
33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 559

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02
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Ultramariinikuja 1-3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kaare-
lan Kuninkaantammessa sijaitsevan asuinrakennusten tontin (A) 
33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet vahvis-
tetaan liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 asti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 20
SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen laajentamisesta

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet raportoida kokeilun tuloksista kulttuuri- 
ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä. 
(Ville Jalovaara)

  
 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mahdol-
lisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi 
myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa. (Ville Jalo-
vaara)

  
 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto edel-

lyttää että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian 
keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointie-
rojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, 
missä arvioidaan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja 
siihen tarvittavien rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seu-
raavalle valtuustokaudelle laadittavaan strategiaan. (Maija Anttila)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta: 

1 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet raportoida kokeilun tuloksista kulttuuri- 
ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä.

  
2 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
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tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mahdol-
lisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi 
myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Valtuutettu Maija Anttila ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:   

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto edel-
lyttää että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian 
keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointie-
rojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, 
missä arvioidaan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja 
siihen tarvittavien rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seu-
raavalle valtuustokaudelle laadittavaan strategiaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama ensimmäinen toivomusponsi 
JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuudet raportoida kokeilun tuloksista kult-
tuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan vuoden 2020 syyskuuhun mennessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Em-
ma Kari, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mari Ranta-
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nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 7
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Da-
niel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen

Poissa: 11
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman 
ensimmäisen toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toinen toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään mah-
dollisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi 
myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, 
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Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Mari Rantanen

Poissa: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman 
toisen toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Maija Anttilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen val-
tuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin stra-
tegian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvoin-
tierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, 
missä arvioidaan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen 
tarvittavien rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle val-
tuustokaudelle laadittavaan strategiaan.   
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, 
Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri
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Tyhjä: 13
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhu-
vaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Risto Rautava, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

SDP:n valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että 

 Helsinki laajentaa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen katta-
maan laajasti kaupungin eri palvelut sekä alueiden kehittämisen

 kaupungin talousarviota laadittaessa sekä palveluja että investointe-
ja suunniteltaessa otetaan huomioon alueen koulutustaso, tulotaso, 
työllisyysaste ja vieraskielisten määrä

 kirjasto- ja nuorisopalvelut toimisivat myönteisen erityiskohtelun ra-
hoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitettaisiin jo 
vuonna 2020

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että myöntei-
sen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimialalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialalla aloitetaan vuonna 2020 kirjasto- ja nuorisopalvelukokonai-
suuksissa palvelujen vahvistaminen myönteisen erityiskohtelun koh-
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dealueilla. Kaupunginkansliassa aluerakentaminen ja asuminen -
yksiköt koordinoivat kaupunkiuudistusta ja kaupunkiympäristön toimiala 
osallistuu sellaisten kaupunkiuudistusalueiden kehittämistoimien suun-
nitteluun ja toteutukseen, joiden tavoitteena on saada aikaan positiivis-
ta kehitystä esimerkiksi täydennysrakentamisen ja kaupunkiympäristön 
uudistamisen avulla ja vaikuttaa alueiden väliseen eriytymiseen. 

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on alueiden välisen 
eriytymisen vähentäminen ja kaupunginosien välisten hyvinvointierojen 
kaventuminen. Kaupunkistrategian mukaan hyvinvointieroja ja eriyty-
miskehitystä sekä niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seura-
taan kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Eriarvoisuuden vähentäminen 
on yksi Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019−2021 painopisteistä. 
Kaupunkiyhteisessä strategiahankkeessa, Mukana-ohjelmassa etsitään 
ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. Kaupungilla on käynnissä 
monia toimia alueiden välisen eriytymisen vähentämiseksi sekä väestö-
ryhmien ja alueiden välisten hyvinvointierojen kaventamiseksi. Myön-
teisen erityiskohtelun rahoitus on yksi monista keinoista saavuttaa stra-
tegian tavoitteita eriytymiskehityksen osalta.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on otettu ensimmäisenä käyttöön 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. VATT on tutkinut myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen tuloksellisuutta perusopetuksessa ja tutki-
mustulosten perusteella rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttaja-
taustaisten ja poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulu-
tukseen. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista tukevat 
sekä saadut tutkimustulokset että kaupunkistrategian tavoitteet. Myön-
teisen erityiskohtelun rahoitus mahdollistaa alueiden välisten erojen 
huomioimisen palveluissa.

Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen jakokriteerit on toimialoilla laa-
dittu yhteistyössä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -
yksikön kanssa ja ne pohjautuvat tekijöihin, jotka ennakoivat alueen 
muita alueita suurempaa resurssitarvetta eri palveluissa. Tekijät liittyvät 
esimerkiksi tulotasoon, koulutustasoon, työttömyyteen sekä vieraskieli-
syyteen. 

Kaupungin talousarviossa määrärahakohdennukset tehdään talousar-
viokohdittain ja toimialalautakunnat päättävät toimialojen tulosbudje-
teissa määrärahojen kohdentamisesta eri palveluihin. Kaupungin toi-
mialojen talousarviokohdissa ei kohdisteta rahoitusta alueittain, joten 
alueiden erityispiirteiden huomioiminen tulee tehdä tulosbudjeteissa. 
Investointiohjelman laadinnassa otetaan huomioon kaupunkiuudistusa-
lueet, joille kaupunki kohdentaa sekä lisärakentamista että muita inves-
tointeja. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat voivat ehdottaa hank-
keita ja äänestää rahoitusta alueiden hankkeille. Mukana-ohjelmassa 
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toimialat kohdistavat yhteistyössä toimia ja sen myötä rahoitusta nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Talousarvion noudattamisohjeissa 
2020 keskushallintoa, toimialoja ja liikelaitoksia on kehotettu edistä-
mään ja mahdollistamaan toimintaansa kehittämällä kaupunkiyhteisten 
strategiahankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen.

Toimialoilla on tulosbudjeteissaan mahdollisuus laajentaa myönteisen 
erityiskohtelun rahoitusta ja täten toteuttaa strategiassa asetettuja ta-
voitteita. Rahoituksen jakokriteerejä ja indikaattoreita on järkevää tar-
kastella kaupunkitason sijaan palveluittain, koska kunkin palvelun kan-
nalta olennaiset mittarit voivat vaihdella. Laajennettaessa myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen kohteita, soveltuvat jakokriteerit ja indikaat-
torit määritellään toimialan ja kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -
tilastot -yksikön yhteistyönä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
vaikuttavuutta tulee seurata.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 22

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 620

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää aloitetta myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen laajentamisesta hyvänä. Myönteisellä erityiskohtelulla tar-
koitetaan rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka 
ovat vaarassa jäädä huonompaan asemaan. Kaupungin strategiaan on 
kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähe-
nee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Kaupunkiym-
päristölautakunta pitää tärkeänä kokonaisvaltaista kaupunkikehittämis-
tä, johon tulee osoittaa riittävästi resursseja kultakin toimialalta. Koh-
dentamalla myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jo tunnistettuihin kau-
punkiuudistuskohteisiin voitaisiin saada laajaa vaikuttavuutta näiden 
alueiden kehittämisessä, sekä luotua uskottavuutta jo aloitettujen pro-
jektien eteenpäin viemiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut vuonna 2018 yhdessä 
kaupunginkanslian kanssa Helsingissä kaupunkiuudistusalueita, joiden 
kehittämiseen tulee erityisesti panostaa tulevina vuosina. Alueet ovat 
Mellunkylä, Malmi sekä Kannelmäki-Malminkartano. Lisäksi Meri-
Rastila ja Jakomäki vaativat edelleen huomiota. Kaupunkiuudistusalu-
eet ovat Yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman täydennysrakentami-
sen painopistealueita. 

Kaupunkiuudistusalueilla on tavoitteena aikaansaada vastaavaa posi-
tiivista kehityskierrettä kuin Myllypurossa on onnistuttu luomaan. Tämä 
vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. On arvioitu, että uu-
distumisprosessi saattaa kestää 15–20 vuotta, ja vaatia arviolta noin 30 
% lisäystä rakennuskannassa. Kaupunkiuudistusalueet ja yleiskaavan 
toteuttamisohjelman alueet antavat hyvän alustan sille, miten tulevai-
suuden investointeja ja erityiskohtelun rahoitusta tulisi kohdistaa. 
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Aloitteessa oli ehdotettu rahoituksen laajentamisen pilotiksi kirjasto- ja 
nuorisopalveluja. Kaupunkiuudistusalueille on perusteltua kohdentaa 
toimenpiteitä jo ennen kuin rakennettu ympäristö lähtee hitaasti muut-
tumaan alueen kehittämisen myötä. Ennakoivan rahoituksen kohdista-
minen julkisten tilojen parantamiseen olisi erittäin tärkeää. Tällä välite-
tään viestiä uudesta tulevaisuudesta nopeammalla aikataululla vasta-
painona sille, että pitkän tähtäimen kaavoitus ja toteuttaminen kestävät 
pidempään. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteydessä asukkaat ovat saaneet äänestää 
toiveitaan yhtä kanavaa pitkin. Osallistuvaa budjetointia on jatkossa 
tarve kehittää suuntaan, jossa voitaisiin varmistaa investointien kohdis-
tuminen myös alueille, jotka ovat vaarassa jäädä huonompaan ase-
maan. Nyt hankkeet kohdistuivat korostuneesti esimerkiksi läntisen 
suurpiirin eteläosiin, eikä pohjoiseen ei tullut mitään.  

Asukasvuorovaikutusta toteutetaan osana jokaista kaavaprosessia. Eri-
tyisen tärkeää olisi täydennysrakentamisalueiden kaavoituksen vuoro-
vaikutuksessa tunnistettujen parannusehdotusten toteuttaminen etu-
painotteisesti tai vähintäänkin samanaikaisesti rakentamisen kanssa. 
Tämä helpottaisi kaavojen valmistelua ja hyväksyttävyyttä. Tyypillisiä 
kaavoitusprosesseissa esille tulevia parannustarpeita ovat esimerkiksi 
julkiset palvelut, virkistysreitit, puistot ja virkistysalueet sekä julkisen 
kaupunkitilan laatu. Etenkin nuorten osalta olisi tärkeää, että saatavilla 
olisi matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja tur-
vallisia kohtaamispaikkoja julkisessa tilassa ilman sitoutumista säännöl-
liseen seuratoimintaan. Kirjasto- ja nuorisopalvelujen kehittämistoimet 
ovat erittäin tärkeitä, mutta lisäksi tarvitaan lukuisia muita kehittämis-
toimia liittyen alueiden julkisen tilan laatuun, toiminnallisuuteen, viihtyi-
syyteen sekä koettuun turvallisuuteen.

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 377
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HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kaikissa kasvatuksen 
ja koulutuksen palveluissa vapaata sivistystyötä lukuun ottamatta. Ra-
hoitus otettiin ensimmäisenä käyttöön kaupungin peruskouluissa vuon-
na 1999 ja viimeisenä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja am-
matillisessa koulutuksessa vuonna 2018. Perusopetuksen rahoituksen 
jakoperusteita on kehitetty ja viimeksi tarkistettu vuonna 2009.

Perusopetuksessa rahoituksen jakokriteereinä on ollut vuodesta 2009 
lähtien aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalueella, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella, vieraskielisten oppi-
laiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä sekä koulun oppilastase. 
Oppilastase mittaa koulun vetovoimaisuutta: muilta oppilaaksiottoalueil-
ta kouluun tulevien prosenttiosuus – koulun oppilaaksiottoalueelta mui-
hin kouluihin hakeutuneiden prosenttiosuus.

Varhaiskasvatuksessa pääosa määrärahoista on jaettu perusopetuk-
sen kriteereillä. Lisäksi määrärahoja aiemmin on jaettu alueille, joissa 
opettajien kattavuus henkilöstöstä on alle kaupungin keskiarvon.

Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden suhteellinen määrä ja päättötodistuksen keskiarvo. Am-
matillisessa koulutuksessa määrärahalla on palkattu erityisopettajia ai-
kuiskoulutukseen, työelämäpedagogeja ja S2-opettajia.

Kuten aloitteessa on todettu, VATT on tutkinut myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen tuloksellisuutta. Tutkimus koski perusopetuksen rahoi-
tusta. Tulosten mukaan rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden sekä suomenkielisten poikien todennäköisyyttä 
hakeutua toisen asteen koulutukseen: vuonna 2008 joka kolmas maa-
hanmuuttajataustainen oppilas ei jatkanut Helsingissä toisen asteen 
koulutukseen, mutta uuden rahoitusmallin käyttöönoton jälkeen osuus 
on laskenut viidenneksellä.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan neuvoloiden, päiväkotien ja kou-
lujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu kaikkialla kau-
pungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle. Helsinki käyttää 
tarvittaessa myönteistä erityiskohtelua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä myön-
teisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilotointia. Tätä tuke-
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vat sekä edellä todetut tutkimustulokset perusopetuksen rahoituksen 
tuloksellisuudesta että kaupunkistrategia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 293

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien myönteisen erityiskohte-
lun rahoituksen laajentamista Helsingissä:

"Sosiaali- ja terveystoimiala on kohdentanut myönteiseen erityiskohte-
luun rahoitusta jo aiempina vuosina. Rahoitusta on kohdennettu muun 
muassa vuonna 2018 0,625 milj. euroa, vuonna 2019 0,5 milj. euroa ja 
vuodelle 2020 on varauduttu kohdentamaan 0,5 milj. euroa. Kohden-
nukset on tehty perhe- ja sosiaalipalvelujen varhaisen tuen palveluihin. 
Rahoituksella on vahvistettu edellä mainittuina vuosina henkilöstöre-
sursseja neuvola- ja perhetyössä (+7 vakanssia), kouluterveydenhuol-
lossa (+7 vakanssia), perheiden erityispalveluissa (+4 vakanssia) ja 
opiskeluterveydenhuollossa (+4 vakanssia), sekä mahdollistettu pape-
rittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolaan resurssi (+1 vakanssi).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
kohdennuksessa on hyödynnetty vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen 
lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-
veperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia (Kaupunkitutkimus- 
ja tilastot -yksikkö). Tässä sosiaali- ja terveyspalveluihin räätälöidyssä 
tutkimuksessa suurempaa resurssientarvetta indikoi alueilla muun 
muassa pienituloisten perheiden lasten osuus, alhaisen koulutustaus-
tan omaavien osuus, työttömyysaste, yksinhuoltajakotitalouksien osuus 
ja maahanmuuttajataustaisten osuus. Kouluterveydenhuollossa on 
hyödynnetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytössä olleita in-
dikaattoreita myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdennukseen.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus toteutetaan talousarvion puitteissa 
varmistaen ensin lakisääteisten palvelujen resurssit. Sosiaalihuollossa 
mitoitusten pohjalla on väestöpohjan sijasta asiakasmäärä, jolloin 
myönteinen erityiskohtelu tulee alueellisesti huomioiduksi. Myönteisen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 39 (141)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
29.01.2020

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

erityiskohtelun käyttämisestä tulisi tehdä pitkäntähtäimen suunnitelma 
kaupunkitasolla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kohdennetulla varhaisella tuella on tärkeä merkitys lasten, nuorten ja 
perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tus mahdollistaa haavoittuvan väestöryhmän tarpeiden huomioinnin pa-
remmin varhaisen tuen palveluissa ja terveys- ja hyvinvointierojen ta-
saamiseksi järjestettävän korkeamman suhteellisen mitoituksen henki-
löstöresursoinnissa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 050 3809793

anna.helme(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 185

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittavat 
vuonna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa 
vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. Vuoden 
2020 talousarvioehdotuksessa kohdennetaan kirjastolle myönteisen 
erityiskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärära-
halla varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen re-
surssit. Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen 
edellytyksiä. 

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitetaan lisärahoitusta 
niiden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. 
Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja 
toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on 
tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -
yksikön kanssa.  Mallissa kaupungin alueet luokitellaan neljän muuttu-
jan avulla järjestykseen sosiaalisen kuormittuneisuuden mukaan.  
Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, yksinhuoltajuus 
ja vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi kulttuurisen nuorisotyön 
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toimintojen alueellistaminen vakiinnutetaan vuonna 2020 myönteisen 
erityiskohtelun mallin mukaan.

Kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut suuntaavat tehostetusti voimavaro-
jaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille, jotka ovat 
Kontula – Mellunmäki, Malmi, Kannelmäki – Malminkartano ja Meri-
Rastila.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan 
kaupunkiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluilla on potentiaalia tuoda erilaisia ihmisiä yhteen ja ylläpitää 
sosiaalista koheesiota. Muun muassa kirjasto, nuorisotyö, liikuntaseu-
rat ja kulttuuritapahtumat ovat alustoja taustoiltaan moninaisten ihmis-
ten kohtaamiselle ja yhteiselle tekemiselle. Kaupungin tehtävä on huo-
lehtia siitä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osallis-
tumaan. (Kaarle Kurki: Tiloja toiminnalle, toimintaa tiloihin. Linjaus kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämiseksi. Julkaisematon ra-
porttiluonnos 2019.)

Tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisessa keskeistä on, 
että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää muun muassa 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Suunnittelussa ja sitä ohjaa-
vassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liittyviä ilmiöitä, 
kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestörakenteellisia eroja 
sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Resursseja suunnataan niille 
alueille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikut-
tavasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta (ed.). 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa 
2017–2021 eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen 
asetetaan kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi. Kaupunkistrate-
giassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin 
kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena 
kokonaisuutena.”

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Vastaavasti kaupunkistrategiakau-
della 2017–2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toi-
mialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaastee-
seen. Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia 
innovaatioita, joilla tavoitellaan syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa 
vaikuttavuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Jouni Juntumaa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28388
jouni.juntumaa(a)hel.fi

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi
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§ 21
Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteutta-
miseksi

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että 
kiinteistöstrategian myötä Helsinki aikoo mittavasti parantaa rakennus-
ten hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta. Suomessa on rakennettu ja 
palkittu useita hirsisiä kouluja ja päiväkoteja, mutta Helsingissä ei ole 
rakennettu merkittävää julkista hirsirakennusta. Aloitteessa esitetään, 
että Helsingin kaupunki toteuttaa hirsirakenteisen koulun.

Kaupunginhallitus toteaa, että hirsirakentamiseen liittyvät haasteet ovat 
samoja kuin muussa puurakentamisessa. Lisäksi hirsirakentamiseen 
liittyy seuraava erityispiirteitä:

 Hirsiseinän lämmöneristävyys on lähtökohtaisesti heikompaa kuin 
muilla seinäratkaisuilla.

 Hirsirakenteisten rakennusten ilmatiiveyttä pidetään lukuisten liitos-
kohtien vuoksi huonompana kuin kivi- tai puutalossa.
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 Hirsirakennukset ovat sekä vaaka- että pystyrakenteiden osalta 
herkkiä äänen sivutiesiirtymille, eli ääni kulkeutuu herkästi puura-
kennetta pitkin ulkoa rakennuksen sisälle sekä huoneesta toiseen.

 Hirren positiivisina pidetyt sisäilmaominaisuudet perustuvat siihen, 
että hirsinen seinärakenne solidina (yksiaineisena) rakenteena on 
kosteusteknisesti riskittömämpi kuin kerroksellinen seinärakenne ti-
lanteessa, jossa rakenteeseen pääsee kosteutta. Hirren ohella on 
tarjolla muitakin yksiaineisia rakennusmateriaaleja kuten kenno-
harkko. Myös CLT:tä saa nykyisin yksiaineisena tuotteena.

 Hirsirakenne soveltuu huonosti avoimen ja muuntojoustavan oppi-
misympäristön toteuttamiseen. Koulurakennuksissa hirsi soveltuu-
kin lähinnä julkisivuihin kevyiden väliseinien ollessa levyrakenteisia. 

Julkisena hankkijana Helsingin kaupungin on vaikeata suosia yhtä ra-
kennustuotetta muiden kustannuksella. Rakennustuotteen valinnan tu-
lee perustua siihen, mikä ratkaisu kulloinkin tuottaa lopputuloksen, joka 
parhaiten täyttää sille asetetut tavoitteet.

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti puurakentamisen kehitystä Suo-
messa ja ulkomailla mukaan lukien muiden kuntien hirsirakennushank-
keet. Hirsirakennuksilla ei kuitenkaan ole osoitettavissa ylivertaisia tek-
nisiä ominaisuuksia muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Hirsira-
kennusten merkittävimpänä erona muuhun puurakentamiseen verrat-
tuna voidaan pitää siihen liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi hirsira-
kentaminen luo rakennuksen ulko- ja sisätilojen arkkitehtuurille voimak-
kaan oman luonteensa, mistä johtuen hirsirakennus tulee sijoittaa alu-
eelle, johon se soveltuu ja jonka kaupunkikuvaan ja imagoon se tuo li-
säarvoa. 

Helsingin kaupunki edistää puurakenteisten ja hirsisten koulujen toteu-
tumista parhaiten järjestämällä näiden suunnittelusta kilpailuja, joissa 
toteuttaja osallistuu suunnitteluratkaisun kehittämiseen ja asettamalla 
tavoitteet ja vaatimukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat puisista ra-
kennevaihtoehdoista kuhunkin kohteeseen parhaat tavoitteet täyttävän 
rakenneratkaisun mukaan lukien hirsirakennus. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösesi-
tys on lausunnon mukainen.

Kaupunki selvittää, minkä julkisen rakennuksen ja kaavakokonaisuu-
den yhteydessä hirsirakentamista olisi mahdollisuus viedä eteenpäin. 
Mahdollisia kohteita voisivat olla esimerkiksi koulut tai päiväkodit. Hirsi- 
ja puurakentamisen suunnitteluosaamista edistämällä voidaan nostaa 
puun jalostusarvoa ja vähentää päästöjä. Rakennusten materiaalivalin-
noilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen, rakennusten elinkaareen, 
sisäilman laatuun ja kaupunkikuvaan.
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2020 käytiin puurakentamista 
koskeva kyselytuntikeskustelu. Mikäli uudessa AM-ohjelmassa päädy-
tään asettamaan puurakentamista koskevia tavoitteita, voidaan näihin 
haluttaessa sisällyttää myös hirsirakentamista koskevia kohtia. Helsin-
gin kaupunki tulee jatkossakin olemaan aktiivisesti mukana puuraken-
tamista koskevassa tutkimus- ja kehitysyhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginval-
tuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 25

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.
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Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään uusi kappale perusteluosan kuudennen 
kappaleen jälkeen: 

"Kaupunki selvittää, minkä julkisen rakennuksen ja kaavakokonaisuu-
den yhteydessä hirsirakentamista olisi mahdollisuus viedä eteenpäin. 
Mahdollisia kohteita voisivat olla esimerkiksi koulut tai päiväkodit. Hirsi- 
ja puurakentamisen suunnitteluosaamista edistämällä voidaan nostaa 
puun jalostusarvoa ja vähentää päästöjä. Rakennusten materiaalivalin-
noilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen, rakennusten elinkaareen, 
sisäilman laatuun ja kaupunkikuvaan.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 22
Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-
menettelystä

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että ympäristövaikutusten arviointimenettely Malmin lentokentän 
rakentamisen kokonaisuudesta käynnistetään.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että ympäristövaikutusten 
arviointimenettely Malmin lentokentän rakentamisen kokonaisuudesta 
käynnistetään.

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 28
Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte 
Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi 
Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
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Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Juhani Strandén, Byoma Tamrakar, 
Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Ulla-Marja Urho

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
man hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
kokonaisuutena huomioida ja säilyttää Malmin lentokentän alu-
een erityiset luontoarvot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Atte Kalevan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet kokonaisuutena huomioida ja säilyttää Malmin lentokentän alu-
een erityiset luontoarvot.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 41
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Emma Kari, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Jukka Järvinen, Otto Meri, Matti Parpala, Risto Rautava, 
Tomi Sevander

Tyhjä: 34
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 48 (141)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
29.01.2020

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

vaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Jo-
hanna Laisaari, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Atte Kalevan ehdottamaa 
toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Atte Kaleva ja 21 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia ei 
ole toistaiseksi arvioitu kokonaisuutena. Rakentamishankkeet aiheutta-
vat todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja erityisesti mittavien hankkeiden yhteisvaikutus 
ympäristölle on todennäköisesti hyvin haitallinen. Vaikutukset kohdistu-
vat erityisesti alueen yhtenäisen laajan niittyalueen monimuotoiseen 
biotooppiin ja useisiin suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Aloittees-
sa esitetään, että kaupunki käynnistää viipymättä Malmin lentokentän 
alueen rakennushankkeista kattavan ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn. 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017, YVA-laki) 
määrittää ne hankkeet, jotka edellyttävät laissa tarkoitettua YVA-
menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet on lueteltu YVA-lain 
liitteessä 1 ja ne liittyvät mm. eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, 
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kaivostoimintaan, vesirakentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteolli-
suuden laitoksiin, energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liiken-
teeseen sekä vesi- ja jätehuoltoon.

YVA-lain alaisilla hankkeilla on tyypillisesti osoitettavissa nk. hankkees-
ta vastaava taho ja se vain harvoin on viranomainen. Yleislakina viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) eli nk. SO-
VA-lakia. Kuntien ja maakunnan liittojen laatimien kaavojen ympäristö-
vaikutusten arvioinnista puolestaan säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa (132/1999). Sen 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua merkit-
tävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 1 
§ sisältää luettelon arvioitavista seikoista.

Kaupunginhallitus toteaa, että Malmin lentokentän suunnittelualueen 
rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia on arvioitu kokonaisuute-
na Helsingin yleiskaava 2016:ssa (tullut voimaan 5.12.2018) sekä 
Malmin lentokentän kaavarungossa, joka pääosin on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 9.11.2016 ja eteläosan osalta 
11.12.2018. Kaavarungon mukainen suunnittelualue on noin 300 heh-
taarin suuruinen. Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään 
alueelle laadittujen ja laadittavien asemakaavojen sekä muun tarkem-
man suunnittelun yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
nosta käyvät tarkemmin ilmi yleiskaavan ja kaavarungon yhteydessä 
tehdyt eri luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat inventoinnit ja selvi-
tykset. Kaupunginhallitus viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei 
YVA-lain mukainen menettely tule sovellettavaksi lentokentän alueen 
suunnittelussa vaan tutkimukset ja selvitykset tulevat tehtäviksi kaavoi-
tuksen edetessä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen nojalla. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lausun-
nosta on äänestetty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 7

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

13.01.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Uuteen valmisteluun siten, että todetaan 

"erillisen YVA-menettelyn käynnistämisen Malmin lentokentän alueen 
rakentamishankkeista olevan perusteltua hankkeiden ympäristö- ja il-
mastovaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Silja Borgarsdottir Sandelin, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

16.12.2019 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 594

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Hankenumero 5264_182

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmin lentokentän alueen maankäytön muutosten vaikutuksia ympä-
ristöön on selvitetty ja selvitetään edelleen osana alueen kaavoituspro-
sessia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

Kaavatilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Malmin len-
toaseman alueelle on osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-
merkinnällä ja asuntovaltainen alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleis-
kaavan mukaisesti tarkoitus kehittää pääasiassa asumisen, puistojen, 
virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Malmin 
lentokentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016. Kaupunkiympäristölauta-
kunta hyväksyi 11.12.2018 kaavarungon tarkennuksen, joka koskee 
alueen eteläosaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malmin lentoa-
seman rakennuksia koskevan asemakaavan muutoksen 16.1.2019. 
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutoksien 
laatiminen on vireillä. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuk-
sia on arvioitu kokonaisuutena Helsingin yleiskaavassa sekä Malmin 
lentokentän kaavarungossa. 

Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan teh-
tävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että kaavan sisältövaatimukset 
täyttyvät. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla yleiskaavalla on 
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arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia. Malmin lentokentän kaavarunko 
ei ole oikeusvaikutteinen, mutta työssä laaditut selvitykset ovat kattavat 
ja huomioivat koko sen alueen, johon kaavarungossa suunnitelluilla 
maankäytön muutoksilla on vaikutuksia. Yleiskaavaa ja kaavarunkoa 
on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyödynnetty 
molemmissa suunnitelmissa. Kummankaan kaavasuunnitelman hyväk-
symisen esteenä ei ole ollut riittämättömät tai puutteelliset selvitykset. 

Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään alueelle laadittujen 
ja laadittavien asemakaavojen sekä tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Alueen asemakaavojen muuttaminen perustuu lain edellyttämään 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyt-
tämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan (2016) vaikutuksia on arvioitu lain edellyttämäs-
sä laajuudessa. 

Merkittävimpiä muutosalueita nykytilaan verrattuna ovat kaupunkibule-
vardien varret sekä Malmin lentokenttäalue. Näiden alueiden muutok-
set aiheuttavat myös yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset. Yleis-
kaavan vaikutuksia ja arviointiprosessia on kuvattu yleiskaavan selos-
tuksessa (Yleiskaavan vaikutukset s. 102–148).

Yleiskaavan valmistelun aikana arviointityö on kulkenut rinnan kaavan 
valmistelun kanssa. Vaikutusten arviointia on tehty sekä suunnittelu-
työssä että viranomaisyhteistyössä. Vaikutuksia on siten otettu huo-
mioon samalla, kun kaavan valmistelu etenee ja eri suuntaan vaikutta-
vien vaikutusten välillä on etsitty yhteisvaikutuksiltaan parasta suunnit-
teluratkaisua.

Kaavarungon vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen kaavarungon toteuttamisen vaikutuksia on 
arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, inven-
tointiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallin-
non paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten 
on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja 
maastossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarun-
golla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusa-
lueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, 
elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen 
koko Koillis-Helsingin alueelle.
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Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaiku-
tuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-
sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaiku-
tuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota kei-
noihin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on ar-
vioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakentamisen vaikutuksia luonnonarvoihin on selvitetty osana yleis-
kaavan vaikutustenarviointia luontoinventointitietojen pohjalta (Ramboll 
Oy 2014). Arvioinnin kohteena oli Helsingin uuden yleiskaavan kaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen (mukaan lukien Malmin lentokent-
tä) ja lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset luonnonympäristöön. 

Lajitietoa on kartoitettu edelleen Malmin lentoaseman kaavarungon ja 
vireillä olevien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Maankäytön 
suunnitteluratkaisuja on sovitettu vireillä olevissa kaavahankkeissa tar-
kemmin yhteen tunnistettujen luontoarvojen kanssa. 

Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016 
ja 2017, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita 
on selvitetty vuonna 2016 ja liito-oravia on selvitetty vuonna 2016 ja 
2018. Vuoden 2019 liito-oravaselvitys ja perhosselvityksen päivitys 
ovat raportointivaiheessa. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun 
muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. 
Näiden selvitysten pohjalta tiedetään monien lajien esiintymisalueet. 
Tuotettu selvitysaineisto kattaa huomattavasti suunnittelualueita laa-
jemmat alueet. Luontoselvitysten ja verkostotarkastelujen laajuus kat-
taa usein koko kaupungin alueen. Selvityksiä päivitetään ja tarkenne-
taan säännöllisesti. Suunnittelualueella ei ole ollut tiedossa kasvupaik-
koja, joissa voisi olettaa esiintyvän uhanalaisia kasvilajeja. Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt.

Luontoarvojen säilyminen

Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on pyritty ottamaan huo-
mioon huomattava osa luontoarvoista. Malmin lentokentän kaavarun-
gossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria eli kol-
mannes koko suunnittelualueesta. Uudessa kaupunkirakenteessa vihe-
ralueet sijoittuvat verkostomaisesti ja ne kytketään osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Alueen luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea 
suunnittelemalla ja hoitamalla aluetta. Monipuolisilla hoitotoimilla huo-
lehditaan ja kunnioitetaan nykyistä kasvillisuutta, mutta voidaan myös 
rakentaa uusia elinympäristöjä niittylajistolle. Niittymäisiksi puistoa-
lueiksi varatuilla alueilla on mahdollista säilyttää tai korvata osa avoi-
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mista elinympäristöistä ja samalla rakentaa uutta kaupunkiluontoa. Poi-
kittaisten viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta 
puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys paran-
tavat myös alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Asemakaavan muutosten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on jatkunut suunnittelun tarkentuessa. Nallenrin-
teen asemakaavanmuutoksen yhteydessä on laadittu lisätarkasteluja 
mm. Longinojan valuma-alueesta ja vesienhallinnasta, liikennemelusta 
ja maaperän pilaantuneisuudesta ja selvitetty asemakaavan toteuttami-
sen vaikutuksia liittyen yhdyskuntatalouteen, pysäköintiin, liikennejär-
jestelmään, puistoverkostoon, vesihuollon järjestämiseen, hulevesien 
käsittelyyn ja tasaukseen ja esirakentamiseen. Luontovaikutusten ar-
vioimiseksi on täydennetty selvityksiä liito-oravista ja perhosista. 

Malmin lentokentän alueen seuraavien asemakaavoitettavien osien yh-
teydessä prosessi jatkuu samaan tapaan: kaavasuunnitelmien taustak-
si tullaan laatimaan riittävät tutkimukset ja selvitykset, ja kaavaproses-
sissa arvioidaan suunnitelmien merkittävät vaikutukset. 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liit-
tyvät eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesira-
kentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, ener-
gian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jä-
tehuoltoon.

Tattarisuon lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vai-
kutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia eri vaihtoehtojen kautta, jois-
sa muuttujina olivat laitoksen sijainti ja polttoainemuoto. Lämpölaitok-
sen asemakaavoitus on käynnistymässä arviointimenettelyssä tutkitun 
eteläisen vaihtoehdon pohjalta. 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei lähtö-
kohtaisesti sovelleta viranomaisen vireille panemiin hankkeisiin. Viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki). SOVA-laki 
velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista viranomaisten val-
mistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, asetukseen 
tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet hankkeiden lu-
pa- tai hyväksymispäätöksille (HE 259/2016, s. 7). SOVA-lain 7 §:n 2 
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momentin mukaan tämän lain mukaista ympäristöarviointia vastaavasta 
ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laatimisen yhteydessä sää-
detään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöarviointi tehdään näin 
ollen kaavoituksen yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 9 §:n 
mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaupunkirakentamiseen liittyvän kaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan osana kaavoitusprosessia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaa-
van merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä ote-
taan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on 
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvi-
tykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.

Kaavan vaikutusten selvitysvelvollisuus kohdistuu näin ollen kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja niiden kautta esiin nouseviin selvitystarpei-
siin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan laissa tarkoitettuja 
kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-

roihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-

teen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön;
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten riittävyys.

Käsittely
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26.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.
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19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 23
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uu-
dis- ja täydennysrakentamisessa

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seura-
ta sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja 
selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että 
täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta 
Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite 
sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua. (Nuutti 
Hyttinen)

  
 Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia 

tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyt-
tä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten 
latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja 
maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista. (Petrus 
Pennanen)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla seura-
ta sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja 
selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että 
täysi latausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta 
Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite 
sähköisen liikenteen kasvusta voi realistisesti toteutua.
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Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
taman seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vaatia 
tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyt-
tä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten 
latauslaitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja 
maksaa vain murto-osan latauslaitteen kustannuksista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään vastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön toimialalla 
seurata sähköautojen latausinfran kehitystä kaupunginosatasolla ja 
selvitetään mahdollisuudet vaatia tontinluovutusehdoissa, että täysi la-
tausvalmius toteutetaan riittävään määrään kohteita, jotta Hiilineutraali 
Helsinki -toimenpideohjelmassa asetettu tavoite sähköisen liikenteen 
kasvusta voi realistisesti toteutua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Ap-
ter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, By-
oma Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Van-
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hanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Mika Ebeling, Abdirahim Husu Hussein, Laura Kolbe

Poissa: 10
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottaman 
toivomusponnen.

7 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet 
vaatia tontinluovutusehdoissa latauslaitteiden asentamisen sijasta täyt-
tä latausvalmiutta. Täysi latausvalmius mahdollistaa erilaisten lataus-
laitteiden helpon ja nopean kytkennän pikaliittimillä, ja maksaa vain 
murto-osan latauslaitteen kustannuksista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, 
Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väy-
rynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling
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Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria 
Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 24 muuta valtuutettua toteavat aloittees-
saan, että keskeinen tapa vähentää liikenteen päästöjä on sähköauto-
jen mahdollisimman laaja käyttöönotto. Helsingin kaupungin tulisi toi-
mia suunnannäyttäjänä ja ryhtyä käytännön toimiin sähköautoilun edis-
tämiseksi. Helsingin kaupungin tulisi sisällyttää jatkossa kaavoitukseen 
vaatimus sähköautojen latausmahdollisuuden toteuttamisesta kaava-
määräysten edellyttämien pysäköintipaikkojen yhteyteen uudis- ja täy-
dennysrakentamisessa. Latausmahdollisuus tulee toteuttaa siten, että 
kuluttajalla on mahdollisuus kilpailuttaa sähkön toimittaja säännöllisin 
väliajoin tai että muutoin varmistetaan, ettei latauksessa käytettävän 
sähkön hinta poikkea merkittävästi sähkön normaalista kuluttajahinnas-
ta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuonna 2035. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsingissä luodaan 
edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollista-
malla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoi-
sesti. Kaupungin tavoite on strategiaan perustuen aloitteessa toivottu 
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kuluttajan edun toteutuminen. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelmassa, jota kaupunginhallitus käsitteli 10.12.2018, on 
yhtenä liikennettä koskevana tavoitteena mainittu, että vuonna 2035 
Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi jo sähköauto. Uudis- ja 
täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mutta jäykkä 
tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen lataustarve ja 
tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita tunneta tar-
kasti. Sen vuoksi tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää 
sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista rakentamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasatamassa 
edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköauto-
jen latauslaitteilla ja Pasilassa, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimis-
tojen pysäköintipaikoista varustetaan niillä. Molempien kohteiden ton-
tinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee 
myöhemmin pystyä varustamaan helposti ao. latauslaitteilla. Tästä 
syystä edellytetään autopaikkojen   putkituksia ja että sähkökeskuksiin 
varataan tilaa tarpeellisille laajennuksille.

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuo-
den 2020 aikana sähköautojen latauspaikkoihin varautumista ja toteut-
tamista koskevat yleiset tontinvaraus- ja luovutusehdot noudatettavaksi 
jatkossa kaupungin luovuttamilla tonteilla.

Sähköautoilun ja latausinfran edistäminen ovat vahvasti esillä myös 
Helen Oy:n strategiassa. Tavoitteena on älykäs ja turvallinen sähköau-
tojen lataus. Taloyhtiöt ja yksityiset kiinteistönomistajat voivat kilpailut-
taa sekä latauspisteiden toimittajan että sähköenergian toimittajan. He-
len Oy tarjoaa asiakkailleen sekä latauspisteitä että sähköenergiatuot-
teita, joissa asiakas voi valita joko yhden tai kahden vuoden kiinteän 
kuukausihinnan tuotteen, markkinahinnan mukaan määräytyvän tuot-
teen tai toistaiseksi voimassa olevan tuotteen. Energian lisäksi asiakas 
maksaa sähkön siirrosta paikalliselle yhtiölle siirtohinnan (Helsingissä 
Helen sähköverkot Oy (HSV) sekä sähköveron ja arvonlisäveron.

Helsingin sähköverkko on niin vahva jo nyt, etteivät lisääntyvät lataus-
pisteet edellytä kaupunkitasoisesti HSV:ltä merkittäviä lisäinvestointeja. 
Sen sijaan kiinteistöillä liittymien tehon muutostarvetta voi esiintyä. 
HSV auttaa asiakkaita latauspisteen mitoitukseen liittyvissä asioissa ja 
tarpeen mukaan toimittaa latauspistettä varten liittymän. Suosituksena 
on, että latauspisteet olisivat älykkäitä ja vähentäisivät siten latauksen 
aiheuttamia tehopiikkejä sähköverkossa. Nk. alamittauspalvelu tai -
mittarointi mahdollistaa jopa sen, että verkonhaltija mittaa kiinteistön si-
säisen sähköverkon kautta latauspaikalle tulevan sähköenergian ja la-
taukseen liittyvä sähkösopimus voidaan kilpailuttaa asukaskohtaisesti.
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Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tiedol-
la erilaisista teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista. Lisäksi 
Suomen hallitus valmistelee kansallista lainsäädäntöä sähköautoilun 
edistämisestä.

Aloitteesta on hankittu kaupunkiympäristölautakunnan ja Helen 
Oy/Helen sähköverkko Oy:n lausunnot.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 23

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginval-
tuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 595

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toi-
menpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä 
esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto 
vuonna 2035.

Sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspai-
koissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin au-
tokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- 
ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan raken-
nuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää. 

Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mut-
ta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen la-
taustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita 
tunneta tarkasti. Tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää 
sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista uudis- ja täydennysraken-
tamisen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman 
tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista 
varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdois-
sa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköin-
tipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohtei-
den tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat 
tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopai-
kat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laa-
jennuksille. 

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuo-
den 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja lataus-
paikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot nou-
datettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavien 
uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tulee tarkoit-
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tamaan, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen autopai-
koista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit pysäköin-
tipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. Ehtojen 
valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien vaatimus-
ten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen soveltamisa-
lan laajuus.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan, voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tie-
dolla erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä 
mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen 
käyttäjille. 

Jos Suomen hallituksen kaavailema uusi laki, joka liittyy muun muassa 
sähköajoneuvojen latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin rakennuksessa, 
hyväksytään eduskunnassa, se tuo uusia velvoitteita latauspisteiden to-
teuttamiseen ja niihin varautumiseen uusissa ja olemassa olevissa ra-
kennuksissa.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 24
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-001111, 2020-001112, 2020-001114, 2020-001116, 2020-001117, 2020-001118,

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite fysioterapeuttien palkkaami-
sesta kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi

 valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite paikan osoittamisesta Claes 
Anderssonin muistolaatalle

 valtuutettu Kati Juvan ym. aloite sukupuolineutraaleista matkakor-
teista ja kaavakkeista 

 valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite erityisen tuen järjestämisestä 
lukio-opinnoissa

 valtuutettu Linda Ahlbladin ym. aloite valkoposkihanhien torjunnasta 
kasvillisuudella

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyy-
den edistämisestä korttelipihapilotilla. 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
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 samman-
trädet 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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§ 12
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Emma Kari och Dan Koivulaakso valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Mia Nygård och Jussi Niinistö som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Emma Kari och 
Dan Koivulaakso till protokolljusterare med ledamöterna Mia Nygård 
och Jussi Niinistö som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 13
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2020-000563 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om an-
slutande till en fullmäktigegrupp.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus 15.1.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp 
ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för 
fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkän-
nande av gruppen.

Till stadsfullmäktige har 15.1.2020 lämnats en anmälan om utträde ur 
en fullmäktigegrupp och anslutande till en fullmäktigegrupp samt ett 
skriftligt godkännande av anslutandet av gruppen i fråga.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus 15.1.2020
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 14
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och biblioteks-
sektion

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Katja Niemi avsked från förtroendeuppdraget som ersätta-
re i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

 valde Iiris Karppinen till ny ersättare (personlig ersättare för Antti 
Kauppinen) i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssek-
tion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Iiris Karppinen till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion på förslag av ledamo-
ten Anna Vuorjoki.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 7.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige
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 beviljar Katja Niemi avsked från förtroendeuppdraget som ersättare 
i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

 väljer ____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Antti 
Kauppinen) i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssek-
tion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 273) Katja Niemi (VF) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens kultursektion (fr.o.m. 1.1.2019 kultur- och 
bibliotekssektion) för den mandattid som börjar år 2017. Katja Niemi 
anhåller (7.1.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare 
i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion på grund av 
flyttning från orten.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda 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 förtroen-
devald 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 Eroanomus 7.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och bibliotekssektionen
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 21

HEL 2020-000118 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Katja Niemelle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee __________ varajäseneksi (Antti Kauppisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kir-
jastojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

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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§ 15
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Jonna Temonen avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

 valde Maria Miala till ny ersättare (personlig ersättare för Pekka 
Löfman) i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandat-
tid 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 Eroanomus 16.12.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 274) Jonna Temonen (Saml.) till er-
sättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Jonna Temonen anhåller (16.12.2019) om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens id-
rottssektion på grund av flyttning utomlands.
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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 för-
troendevalda 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 förtroen-
devald 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 Eroanomus 16.12.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Idrottssektionen
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 24

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Mialan varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Maria Mialaa varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 2/2020 77 (141)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
29.01.2020

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

§ 16
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-000155 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Johanna Kalve avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Anu Puustinen 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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294 §) Johanna Kalve (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Johanna Kalve anhåller (7.1.2020) om avsked från förtro-
endeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning 
från orten.
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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 för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeupp-
drag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroende-
vald 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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 20

HEL 2020-000155 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Johanna Kalveelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja
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 valitsee Anu Puustisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Anu Puustista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 17
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om användningen av arv 
som tillfallit staten

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilagan så att ändringarna träder i kraft 15.2.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I förvaltningsstadgan föreslås en ändring som hänför sig till använd-
ningen av arv som tillfallit staten. Ändringen av förvaltningsstadgan går 
ut på att befogenheterna när det gäller användning av egendom som 
tillfallit staten genom arv och som överlåtits till staden läggs till sek-
tornämndernas allmänna befogenheter och stryks bland social- och 
hälsovårdsnämndens särskilda befogenheter.

Stadsstyrelsen beslutade 13.1.2014 (§ 42) att ansökningsgrunden och 
användningsändamålet för dödsbomedel som tillfallit staten genom arv 
och som överlåtits till staden ska vara understöd som social- och häl-
sovårdsnämnden beviljar organisationer för verksamhet med vilken ge-
nomförandet av social- och hälsovårdssektorns gällande strategiplan 
stöds i syfte att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan helsing-
forsare. Till social- och hälsovårdsnämndens särskilda befogenheter i 
18 kap. 1 § i förvaltningsstadgan hör att social- och hälsovårdsnämn-
den, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar 
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om eller godkänner grunder och gränser inom vilka en tjänsteinnehava-
re beslutar om användning av egendom som tillfallit staten genom arv 
och som den överlåtit till staden.

Med stöd av 5 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965) tillfaller arvet staten om 
det inte finns någon arvinge. I 5 kap. 2 § 1 mom. i ärvdabalken anges 
det att egendomen också kan överlåtas till den kommun där arvlåtaren 
sist var bosatt. Fast egendom kan även överlåtas till den kommun där 
egendomen finns. I statsrådets förordning om överlåtelse av egendom 
som tillfallit staten genom arv (1257/2007) ingår följande i 1 §: När 
egendom har tillfallit staten enligt ärvdabalken eller 63 § i självstyrelse-
lagen för Åland (1144/1991), ska Statskontoret underrätta den kommun 
där arvlåtaren sist var bosatt om detta. När det gäller fast egendom ska 
det dessutom göras anmälan till den kommun där egendomen finns. 
Statskontoret skickar till kommunens registratorskontor en anmälan om 
varje dödsbo som står att söka. Detta sker genast när dödsboförvalta-
ren har lämnat en bouppteckning och uppgift om att ett dödsbo som till-
fallit staten genom arv innehåller egendom. En delvis färdigt ifylld an-
sökningsblankett är fogad till anmälan. På ansökningsblanketten ska 
kommunen uppge något socialt eller kulturellt användningsändamål för 
den egendom som ansökan gäller. Statskontoret överlåter egendomen 
för detta ändamål. Enligt förvaltningsstadgan hör det till stadsjuristens 
befogenheter att ansöka om egendom som tillfallit staten genom arv 
och ta emot sådan egendom på stadens vägnar.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 19.6.2019 (§ 213) tyngdpunkter 
och målsättningar för Helsingfors välfärdsplan, i vilken arbetet med att 
främja välfärd och hälsa i Helsingfors har angetts ingående såsom 
samarbete mellan sektorerna och samarbete med tredje sektorn och 
med stadsborna. Ändringen av förvaltningsstadgan gör det möjligt att 
med medel som tillfallit staten genom arv tillgodose välfärdsplanens 
mål. När förvaltningsstadgan har ändrats fattar stadsstyrelsen beslut 
om ansökningsgrunderna och användningsändamålet för dödsbon som 
tillfallit staten genom arv och som överlåts till staden. Det är meningen 
att medel som tillfallit staten genom arv också i fortsättningen ska an-
vändas för kulturunderstöd.

Behandlingen i bokföringen av arv som tillfallit staten ändrades vid in-
gången av år 2019. Tidigare fanns arv som tillfallit staten på balanskon-
tot och de togs inte upp som resultatpåverkande. Enligt bokförings-
nämndens kommunsektions ändrade anvisningar har arv som tillfallit 
staten sedan ingången av år 2019 tagits upp under inkomster och utgif-
ter. I 2018 års bokslut inkomstfördes i balansräkningen upptagna arv 
som tillfallit staten på budgetmomentet för social- och hälsovårdstjäns-
ter (5 10 01). I 2020 års budget är beloppet för understöd beviljade ur 
arv som tillfallit staten upptaget i bilaga 1 till budgeten, Understödsan-
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slag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2020 års budget. När 
förvaltningsstadgan har ändrats är det meningen att budgeteringspraxis 
ska revideras så att understödanslag ur arv som tillfallit staten anvisas i 
budgeten. Inkomsterna från arv som tillfallit staten följs upp, och utifrån 
inkomsterna beräknas det årligen i anslutning till budgetberedningen till 
vilket belopp sådana arv som tillfallit staten kan anvisas sektorn i form 
av anslag för understöd. Inom ramen för stadsstyrelsens allmänna be-
fogenheter går det också vid behov att mitt under ett år genom ett se-
parat beslut av stadsstyrelsen anvisa sektorerna anslag ur arv som till-
fallit staten.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De 
har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I 10 kap. i förvaltningsstadgan, sektornämndernas allmänna befogen-
heter, föreslås 1 § 3 mom. få en ny punkt 9 om användning av egen-
dom som tillfallit staten genom arv och som anvisats sektorn. I 18 kap. i 
förvaltningsstadgan, särskilda befogenheter i social- och hälsovårds-
sektorn, föreslås 1 § 1 mom. 2 punkten blir struken såsom onödig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 3

HEL 2019-012937 T 00 01 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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§ 18
Arrendeprinciper för en flervåningshustomt och en parkeringstomt 
(Munksnäs och Kånala)

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomten 
30145/6 (AK) i Munksnäs och parkeringstomten 32011/12 (LPA) i Kå-
nala enligt bilaga 1 fram till 31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

Munksnäs, tomten 30145/6

Detaljplaneändringen nr 12467 för Talistranden i Munksnäs godkändes 
av stadsfullmäktige 10.10.2018 (§ 289) och den vann laga kraft 
29.11.2018. Byggrätten för tomten 30145/6 i ett kvartersområde för 
flervåningshus (AK) uppgår till 5 300 m² vy. Tomtens areal är 5 550 m² 
och den primära adressen är Musans stig 1. Tomten fördes in i fastig-
hetsregistret 19.6.2019.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Kånala, tomten 32011/12
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Detaljplaneändringen nr 12506 för Bergkullavägen godkändes av 
stadsfullmäktige 27.3.2019 (§ 115) och den vann laga kraft 15.5.2019. 
Detaljplaneändringen gäller tomterna 1, 2, 3, 5, 6 i kvarteret 32011 och 
gatuområde och den hänför sig till kompletteringsbyggandet på dessa 
tomter, vilket även gett upphov till ett behov av fler obligatoriska bilplat-
ser. Markägare till bostadstomterna i kvarteret 32011 är Asunto Oy Vu-
orikumpu och ett bostadsaktiebolag som ska bildas.

Tomten 32011/12 hör till ett kvartersområde för bilplatser (LPA). Bil-
platser för bostadstomterna, som ska styckas genom en tomtindelning, 
har anvisats på tomten. Tomten 32011/12 har adressen Bergkullavä-
gen 3 och dess areal är 207 m². Tomten registrerades 2.8.2019.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Markbeskaffenhet

Munksnäs, tomten 30145/6

På området har tidigare funnits ett avloppsreningsverk som rivits. Där-
för kan det på området finnas byggavfall eller gamla grunder.

Enligt tillgängliga uppgifter har området sanerats i enlighet med miljö-
myndigheternas beslut 28.2.2007, 31 §. Miljöcentralen har 1.4.2008 
godkänt saneringen och konstaterat att de halter som överstiger mål-
sättningen och som blivit kvar i marken inte kräver åtgärder enligt en 
riskanalys. De halter som överstiger målsättningen och som blivit kvar i 
marken avlägsnas vid behov i samband med byggandet.

Arrendetagaren är skyldig att på egen bekostnad och i den omfattning 
som nybygget kräver avlägsna byggavfall eller annat avfall och gamla 
konstruktioner, till exempel ledningar, rör, stolpar, asfaltering, funda-
ment eller övriga motsvarande objekt som eventuellt finns i arrendeom-
rådet eller dess mark. Staden ersätter kostnader för sanering av mar-
ken som överskrider vanliga markbyggnadskostnader, om det innan 
åtgärder vidtas har kommits överens med arrendegivaren om vilka åt-
gärder och kostnader som ska ersättas. Åtgärder och kostnader orsa-
kade av koncentrationer av skadliga ämnen som underskrider det lägre 
riktvärdet anses i detta fall inte som sanering av förorenad mark.

Arrendegivaren ansvarar inte för förseningar som uppstår på grund av 
sanering av marken eller för skador, olägenheter eller kostnader som 
dröjsmålet kan vålla arrendetagarens projekt.

Kånala, tomten 32011/12
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Enligt tillgängliga uppgifter har det inte tidigare bedrivits verksamhet 
som kunde ha orsakat förorening av marken eller grundvattnet på om-
rådet.

Reserveringsbeslut

Munksnäs, tomten 30145/6

Stadsstyrelsen har 5.11.2018, 691 §, beslutat reservera tomten 
30145/6 (tidigare tomten 30145/2) för Helsingfors stads bostadsproduk-
tion för planering av hitas-ägarbostäder bl.a. på villkor att den som tar 
emot reserveringen är skyldig att iaktta de tilläggsvillkor som nämns i 
reserveringsbeslutet samt de som gäller hitas- och prisreglerade ägar-
bostäder.

Kånala, tomten 32011/12

Tomtchefen har 8.11.2018, 61 §, beslutat att ett markanvändningsavtal 
ska ingås med Asunto Oy Vuorikumpu. Enligt beslutet och förslaget till 
detaljplaneändringen nr 12506 ska en del av gatuområdet som staden 
äger ändras till tomten 32011/12 i ett kvartersområde för bilplatser och 
anvisas invånarna i kvarteret 32011.

Tomten 32011/12 har kortfristigt arrenderats ut till YIT Suomi Oyj för ett 
planerat bostadsaktiebolag, fram till 15.6.2020.

Arrendeprinciper och jämförelseuppgifter

Vid fastställandet av arrendeprinciper har man strävat efter en enhetlig 
och konsekvent prissättning med hänsyn till tomtens läge och använd-
ningsändamål och de arrendeprinciper som tidigare har fastställts i 
samma eller ett liknande område.

Munksnäs, tomten 30145/6

Som jämförelseuppgifter konstateras att stadsfullmäktige 15.2.2017, 
§ 96, har beslutat bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera bo-
stadstomten (A) 28327/1 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 33 euro/m² vy. På tomten har det byggts fritt finan-
sierade ägarbostäder med Hitas II-villkor.

Stadsfullmäktige har 30.8.2017, § 303, beslutat bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 10627/3 och 4, 
10628/1–5 och 10629/4–7, eller de tomter som bildas av dessa, i 10 
stadsdelen (Sörnäs) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 euro/m² 



Helsingfors stad Protokoll 2/2020 87 (141)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
29.01.2020

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

vy för hitasbostäder och/eller bostäder med stöd av Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet.

Stadsfullmäktige har 17.1.2018, § 10, beslutat bemyndiga fastighets-
nämnden att utarrendera bostadstomterna (AK) 20076/1–3 i 20 stads-
delen (Västra hamnen), eller tomter som i framtiden bildas av dessa, så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 
1951 = 100" motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvå-
ningsyta för produktion av hitasbostäder, hyresbostäder med statligt 
räntestöd och bostadsrättsbostäder.

Stadsfullmäktige har 16.1.2019, § 6, fastställt arrendeprinciper för fler-
våningshustomterna (AK) 17115/1 och 8, 17120/2, 17122/1 och 4, 
17126/1–2, 17127/1–2 samt 17128/1–2 i 17 stadsdelen (Böle) så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” i fråga om tomterna för produktion av hyresbostäder och bo-
stadsrättsbostäder med statligt räntestöd motsvaras minst av priset 31 
euro/m² vy (605 euro/index 1951) och i fråga om tomterna för hitaspro-
duktion minst av priset 37 euro/m² vy (722 euro/index 1951).

Stadsfullmäktige har 11.9.2019, § 247, fastställt arrendeprinciper för 
flervåningshustomterna (AK) 26967/1 och 26968/1 i 26 stadsdelen 
(Forsby), eller de tomter som bildas av dessa, så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras i 
fråga om tomterna för produktion av bostadsrättsbostäder med statligt 
räntestöd minst av priset 30 euro/m² vy (nuvärde 3/2019 ca 588 eu-
ro/m² vy, index 1961, och ca 470 euro/m² vy med den s.k. Ara-
nedsättningen) och i fråga om tomterna för produktion av hitasbostäder 
minst av priset 36 euro/m² vy (nuvärde 3/2019 ca 706 euro/m² vy, index 
1961).

Kånala, tomten 32011/12

Enligt stadens allmänna praxis ska årsarrendet för bilplatstomter (LPA) 
fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset en (1) euro per 
kvadratmeter. I enlighet med jämlikhetsprincipen föreslås det att denna 
praxis ska tillämpas i arrendeprinciperna för tomten 32011/12,

Förslag till arrendeprinciper

Munksnäs, tomten 30145/6

Med beaktande av jämförelsedata, tomtens läge och ändamål och öv-
riga fakta föreslås det att årsarrendet för tomten 30145/6 i ett kvarters-
område för flervåningshus (AK) fastställs så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras 
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minst av priset 36 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om 
produktion av hitasägarbostäder, vilket motsvarar ett nuvärde (10/2019, 
index 1973) på ca 710 euro per kvadratmeter våningsyta. Arrendets te-
oretiska effekt på boendekostnaderna är då ca 2,76 euro/m²/månad. 
Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Kånala, tomten 32011/12

Enligt stadens allmänna praxis ska årsarrendet för bilplatstomter (LPA) 
fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset en (1) euro per 
kvadratmeter.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset 
baserat på tomtens huvudsakliga användningsändamål och för andra 
tomter 5 %.

Det föreslås att båda tomternas arrendetid ska vara ungefär 60 år, 
varmed arrendetiden går ut 31.12.2080.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer 
stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 
år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 5

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Munkkiniemessä sijaitsevan asuinker-
rostalotontin 30145/6 (AK) sekä Konalassa sijaitsevan pysäköintitontin 
32011/12 (LPA) vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 
saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 558

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Muusanpolku 1 ja Vuorikummuntie 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 että Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan asuntotontin 30145/6 
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukai-
sesti.

 että Helsingin Konalassa sijaitsevan autopaikkatontin 32011/12 
(LPA) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 19
Arrendeprinciper för en bostadshustomt och en parkeringstomt 
(Kårböle, Kungseken)

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för bostadshustomten (A) 
33390/1 och parkeringstomten (LPA) 33390/2 i Kungseken i Kårböle 
enligt bilaga 1 fram till 31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motivering

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplaneändringen nr 12150 för Kungsekens centrum godkändes av 
stadsfullmäktige 15.1.2014 (§ 10) och den vann laga kraft 28.2.2014. 
Enligt detaljplanen hör tomten 33390/1 till ett kvartersområde för bo-
stadsbyggnader (A). På tomten får byggas bostäder på högst 
6 000 m² vy. På tomten ska byggas affärslokaler på minst 1 000 m² vy. 
Tomtens adress är Ultramaringränden 1–3. 

Enligt detaljplanen hör tomten 33390/2 till ett kvartersområde för bil-
platser (LPA). 

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2

Reserveringsbeslut
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Stadsstyrelsen har 10.6.2019, 446 §, beslutat reservera bostadstomten 
33390/1 för överlåtelse genom priskonkurrens med tröskelvärde för 
oreglerad produktion av ägarbostäder. Tomten ska överlåtas genom 
utarrendering. Det är dessutom meningen att den som vinner i priskon-
kurrensen får arrendera bilplatstomten 33390/2 i samma kvarter. 

Arrendeprinciper

När arrendeprinciperna fastställdes har man tagit hänsyn till modellen 
med priszoner eller arrendeprinciper som tidigare fastställts på området 
eller ett motsvarande område, formerna för innehav och finansiering 
samt tomternas läge. För att säkerställa prisnivån har man bett om en 
värdering av en utomstående expert. 

För parkeringstomten (LPA) tillämpas stadens allmänna principer. En-
ligt stadens allmänna praxis ska årsarrendet för bilplatstomter (LPA)  
fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset minst en (1) euro per 
kvadratmeter. 

Det föreslås att tomternas arrende fastställs som följer: 

De föreslagna priserna understiger inte priserna enligt zonmodellen då 
man beaktar de tomtspecifika specialfaktorerna. 

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % 
av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtan-
vändningen. 

Det föreslås att arrendetiden ska vara ungefär 60 år, varmed arrendeti-
den upphör 31.12.2080. 

Befogenhet

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om arrendeavtal som varar över 30 år. 

Till slut
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Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (24 § 1 mom. 
17 p. i MyndOffL). De förtroendevalda bereds tillfälle att ta del av hand-
lingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publi-
cerats. På sammanträdesdagen är den tillgänglig hos sammanträdets 
sekreterare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 4

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitse-
vien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 
33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 559
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Ultramariinikuja 1-3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kaare-
lan Kuninkaantammessa sijaitsevan asuinrakennusten tontin (A) 
33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet vahvis-
tetaan liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 asti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 20
Den av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp väckta 
gruppmotionen om utvidgning av finansieringen för positiv särbe-
handling

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Socialdemokratiska partiets full-
mäktigegrupp väckta gruppmotionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att 
det utreds vilka möjligheter som finns att rapportera resultaten 
av försöket till kultur- och fritidsnämnden före september 2020. 
(Ville Jalovaara)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att 

det i syfte att garantera effektivitet och genomslag utreds om 
det finns möjligheter till samarbete utom med stadens egen ser-
viceproduktion också med andra aktörer och organisationer i 
området. (Ville Jalovaara)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-

sens svar att det utreds om det i slutet av fullmäktigeperioden 
kan göras en grundlig utvärdering av det centrala målet i 
stadsstrategin att minska differentieringen och välfärdsskillna-
derna mellan områdena. I utvärderingen bedöms det sektorsvis 
hur målet har nåtts och hur de medel som behövs för ändamå-
let räcker till, och den tas till underlag för den strategi som utar-
betas för nästa fullmäktigeperiod. (Maija Anttila)

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande två hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att det 
utreds vilka möjligheter som finns att rapportera resultaten av 
försöket till kultur- och fritidsnämnden före september 2020.
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2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att det 
i syfte att garantera effektivitet och genomslag utreds om det 
finns möjligheter till samarbete utom med stadens egen ser-
viceproduktion också med andra aktörer och organisationer i 
området.

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar att det utreds om det i slutet av fullmäktigeperioden 
kan göras en grundlig utvärdering av det centrala målet i 
stadsstrategin att minska differentieringen och välfärdsskillna-
derna mellan områdena. I utvärderingen bedöms det sektorsvis 
hur målet har nåtts och hur de medel som behövs för ändamålet 
räcker till, och den tas till underlag för den strategi som utarbe-
tas för nästa fullmäktigeperiod.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras första förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet 
att det utreds vilka möjligheter som finns att rapportera resultaten av 
försöket till kultur- och fritidsnämnden före september 2020.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Em-
ma Kari, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara 
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Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 7
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Da-
niel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen

Frånvarande: 11
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ville Jalovaaras första förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras andra förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet 
att det i syfte att garantera effektivitet och genomslag utreds om det 
finns möjligheter till samarbete utom med stadens egen serviceproduk-
tion också med andra aktörer och organisationer i området.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Daniel 
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Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 4
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Mari Rantanen

Frånvarande: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ville Jalovaaras andra förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens svar att det utreds om det i slutet av fullmäktigeperioden kan 
göras en grundlig utvärdering av det centrala målet i stadsstrategin att 
minska differentieringen och välfärdsskillnaderna mellan områdena. I 
utvärderingen bedöms det sektorsvis hur målet har nåtts och hur de 
medel som behövs för ändamålet räcker till, och den tas till underlag för 
den strategi som utarbetas för nästa fullmäktigeperiod
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 61
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, 
Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Par-
pala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo Strani-
us, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar
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Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 13
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Arja Karhu-
vaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Risto Rautava, 
Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maija Anttilas förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 
att

 Helsingfors utvidgar finansieringen för positiv särbehandling i stor 
utsträckning till stadens olika tjänster och utveckling av områdena

 utbildningsnivån, inkomstnivån, sysselsättningsgraden och antalet 
invånare med främmande modersmål i områdena beaktas vid utar-
betandet av stadens budget och planeringen av tjänster och inves-
teringar

 biblioteks- och ungdomstjänsterna fungerar som ett pilotprojekt för 
utvidgningen av finansieringen för positiv särbehandling och försö-
ket inleds redan år 2020
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Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att finansie-
ringen för positiv särbehandling används i fostrans- och utbildningssek-
torn och social- och hälsovårdssektorn. I kultur- och fritidssektorn börjar 
främjande av tjänsterna i biblioteks- och ungdomsservicehelheternas 
målområden för positiv särbehandling år 2020. Vid stadskansliet sam-
ordnar enheterna områdesbyggande och boende stadsreformen, och 
stadsmiljösektorn deltar i planering och förverkligande av sådana ut-
vecklingsåtgärder i reformområdena som syftar till att åstadkomma po-
sitiv utveckling till exempel med hjälp av kompletteringsbyggande och 
förnyande av stadsmiljön och till att motverka differentieringen mellan 
områdena.

Ett av målen för Helsingfors stadsstrategi är att differentieringen mellan 
områdena ska minska och välfärdsskillnaderna mellan stadsdelarna 
reduceras. Välfärdsskillnaderna och differentieringsutvecklingen och 
stadens åtgärder som riktas till dem förverkligas och följs upp enligt 
stadsstrategin som en helhet på stadsnivån. Att minska ojämlikhet är 
en av prioriteterna i Helsingfors välfärdsplan 2019–2021. I hela stadens 
gemensamma strategiprojekt Mukana söker man lösningar som före-
bygger utslagning bland ungdomar. Staden har många åtgärder på 
gång i syfte att minska differentieringen mellan områdena och reducera 
välfärdsskillnaderna mellan stadsdelarna. Finansieringen för positiv 
särbehandling är ett av många sätt att nå strategiska mål inom differen-
tieringsutvecklingen.

Finansieringen för positiv särbehandling har först tagits i bruk i fost-
rans- och utbildningssektorn. Statens ekonomiska forskningscentral 
VATT har undersökt den positiva särbehandlingens resultat inom den 
grundläggande utbildningen och enligt undersökningsresultaten ökar fi-
nansieringen framför allt sannolikheten att elever med invandrarbak-
grund och pojkar söker till utbildning på andra stadiet. Såväl undersök-
ningsresultaten som målen för stadsstrategin stöder utvidgningen av fi-
nansieringen för positiv särbehandling. Finansieringen för positiv sär-
behandling gör det möjligt att i tjänsterna beakta skillnaderna mellan 
områdena.

Kriterierna för utdelning av finansiering för positiv särbehandling i sek-
torerna har gjorts upp i samarbete med stadskansliets enhet stads-
forskning och statistik och de baserar sig på faktorer som prognoserar 
områdets större resursbehov i olika tjänster jämfört med andra. Fakto-
rerna gäller till exempel inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet och 
främmande språk.

I stadens budget allokeras anslagen enligt budgetmoment och sek-
tornämnderna beslutar om allokering av anslagen till olika tjänster i 
sektorernas resultatbudgetar. På stadens sektorers budgetmoment al-
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lokeras finansieringen inte områdesvis, utan områdenas särdrag ska 
beaktas i resultatbudgetarna. Då investeringsprogrammet utarbetas 
beaktas stadens förnyelseområden, till vilka staden riktar både tillbyg-
gande och andra investeringar. Medborgarbudgeteringen innebär att 
invånarna kan föreslå projekt och rösta om finansieringen till projekten i 
områdena. I programmet Mukana riktar sektorerna åtgärder och däri-
genom finansiering till att förebygga utslagning bland unga. I anvis-
ningarna om hur budgeten 2020 ska utarbetas har centralförvaltningen, 
sektorerna och affärsverken uppmanats att främja och möjliggöra sin 
verksamhet genom att utveckla sätten att förverkliga strategiprojektens 
mål och åtgärder.

Sektorerna har i sina resultatbudgetar möjligheten att utvidga finansie-
ringen för positiv särbehandling och på så sätt förverkliga de strategis-
ka målen. Det är förnuftigt att granska kriterierna för utdelning av finan-
siering och indikatorerna för finansieringen på tjänsternas nivå i stället 
för stadens nivå eftersom de väsentliga mätarna kan variera enligt 
tjänst. Vid utvidgning av objekten för positiv särbehandling bestäms kri-
terierna för utdelning av finansiering och indikatorerna för finansiering i 
samarbete mellan sektorn och stadskansliets enhet stadsforskning och 
statistik. Effekten hos finansieringen för positiv särbehandling bör föl-
jas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, specialplanerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Bilagor

1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 22

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



Helsingfors stad Protokoll 2/2020 101 (141)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
29.01.2020

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

Kaupunginvaltuusto katsoo SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupungin-
valtuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 620

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää aloitetta myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksen laajentamisesta hyvänä. Myönteisellä erityiskohtelulla tar-
koitetaan rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka 
ovat vaarassa jäädä huonompaan asemaan. Kaupungin strategiaan on 
kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähe-
nee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Kaupunkiym-
päristölautakunta pitää tärkeänä kokonaisvaltaista kaupunkikehittämi-
stä, johon tulee osoittaa riittävästi resursseja kultakin toimialalta. Koh-
dentamalla myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jo tunnistettuihin kau-
punkiuudistuskohteisiin voitaisiin saada laajaa vaikuttavuutta näiden 
alueiden kehittämisessä, sekä luotua uskottavuutta jo aloitettujen pro-
jektien eteenpäin viemiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tunnistanut vuonna 2018 yhdessä 
kaupunginkanslian kanssa Helsingissä kaupunkiuudistusalueita, joiden 
kehittämiseen tulee erityisesti panostaa tulevina vuosina. Alueet ovat 
Mellunkylä, Malmi sekä Kannelmäki-Malminkartano. Lisäksi Meri-
Rastila ja Jakomäki vaativat edelleen huomiota. Kaupunkiuudistusalu-
eet ovat Yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman täydennysrakentami-
sen painopistealueita. 
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Kaupunkiuudistusalueilla on tavoitteena aikaansaada vastaavaa positi-
ivista kehityskierrettä kuin Myllypurossa on onnistuttu luomaan. Tämä 
vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. On arvioitu, että uu-
distumisprosessi saattaa kestää 15–20 vuotta, ja vaatia arviolta noin 30 
% lisäystä rakennuskannassa. Kaupunkiuudistusalueet ja yleiskaavan 
toteuttamisohjelman alueet antavat hyvän alustan sille, miten tulevai-
suuden investointeja ja erityiskohtelun rahoitusta tulisi kohdistaa. 

Aloitteessa oli ehdotettu rahoituksen laajentamisen pilotiksi kirjasto- ja 
nuorisopalveluja. Kaupunkiuudistusalueille on perusteltua kohdentaa 
toimenpiteitä jo ennen kuin rakennettu ympäristö lähtee hitaasti muut-
tumaan alueen kehittämisen myötä. Ennakoivan rahoituksen kohdista-
minen julkisten tilojen parantamiseen olisi erittäin tärkeää. Tällä välite-
tään viestiä uudesta tulevaisuudesta nopeammalla aikataululla vasta-
painona sille, että pitkän tähtäimen kaavoitus ja toteuttaminen kestävät 
pidempään. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteydessä asukkaat ovat saaneet äänestää 
toiveitaan yhtä kanavaa pitkin. Osallistuvaa budjetointia on jatkossa 
tarve kehittää suuntaan, jossa voitaisiin varmistaa investointien koh-
distuminen myös alueille, jotka ovat vaarassa jäädä huonompaan ase-
maan. Nyt hankkeet kohdistuivat korostuneesti esimerkiksi läntisen su-
urpiirin eteläosiin, eikä pohjoiseen ei tullut mitään.  

Asukasvuorovaikutusta toteutetaan osana jokaista kaavaprosessia. Eri-
tyisen tärkeää olisi täydennysrakentamisalueiden kaavoituksen vuoro-
vaikutuksessa tunnistettujen parannusehdotusten toteuttaminen etu-
painotteisesti tai vähintäänkin samanaikaisesti rakentamisen kanssa. 
Tämä helpottaisi kaavojen valmistelua ja hyväksyttävyyttä. Tyypillisiä 
kaavoitusprosesseissa esille tulevia parannustarpeita ovat esimerkiksi 
julkiset palvelut, virkistysreitit, puistot ja virkistysalueet sekä julkisen 
kaupunkitilan laatu. Etenkin nuorten osalta olisi tärkeää, että saatavilla 
olisi matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja tur-
vallisia kohtaamispaikkoja julkisessa tilassa ilman sitoutumista säännöl-
liseen seuratoimintaan. Kirjasto- ja nuorisopalvelujen kehittämistoimet 
ovat erittäin tärkeitä, mutta lisäksi tarvitaan lukuisia muita kehittämisto-
imia liittyen alueiden julkisen tilan laatuun, toiminnallisuuteen, viihtyi-
syyteen sekä koettuun turvallisuuteen.

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
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Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164
satu.tarula(a)hel.fi

Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029
linda.wiksten(a)hel.fi

Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257
jouni.heinanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 377

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kaikissa kasvatuksen 
ja koulutuksen palveluissa vapaata sivistystyötä lukuun ottamatta. Ra-
hoitus otettiin ensimmäisenä käyttöön kaupungin peruskouluissa vuon-
na 1999 ja viimeisenä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja am-
matillisessa koulutuksessa vuonna 2018. Perusopetuksen rahoituksen 
jakoperusteita on kehitetty ja viimeksi tarkistettu vuonna 2009.

Perusopetuksessa rahoituksen jakokriteereinä on ollut vuodesta 2009 
lähtien aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalueella, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella, vieraskielisten oppi-
laiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä sekä koulun oppilastase. 
Oppilastase mittaa koulun vetovoimaisuutta: muilta oppilaaksiottoalueil-
ta kouluun tulevien prosenttiosuus – koulun oppilaaksiottoalueelta mui-
hin kouluihin hakeutuneiden prosenttiosuus.

Varhaiskasvatuksessa pääosa määrärahoista on jaettu perusopetuk-
sen kriteereillä. Lisäksi määrärahoja aiemmin on jaettu alueille, joissa 
opettajien kattavuus henkilöstöstä on alle kaupungin keskiarvon.

Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden suhteellinen määrä ja päättötodistuksen keskiarvo. Am-
matillisessa koulutuksessa määrärahalla on palkattu erityisopettajia 
aikuiskoulutukseen, työelämäpedagogeja ja S2-opettajia.

Kuten aloitteessa on todettu, VATT on tutkinut myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksen tuloksellisuutta. Tutkimus koski perusopetuksen raho-
itusta. Tulosten mukaan rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden sekä suomenkielisten poikien todennäköisyyttä 
hakeutua toisen asteen koulutukseen: vuonna 2008 joka kolmas maa-
hanmuuttajataustainen oppilas ei jatkanut Helsingissä toisen asteen 
koulutukseen, mutta uuden rahoitusmallin käyttöönoton jälkeen osuus 
on laskenut viidenneksellä.
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Helsingin kaupunkistrategian mukaan neuvoloiden, päiväkotien ja kou-
lujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu kaikkialla kau-
pungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle. Helsinki käyttää 
tarvittaessa myönteistä erityiskohtelua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä myön-
teisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilotointia. Tätä tuke-
vat sekä edellä todetut tutkimustulokset perusopetuksen rahoituksen 
tuloksellisuudesta että kaupunkistrategia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 293

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksen laajentamista Helsingissä:

"Sosiaali- ja terveystoimiala on kohdentanut myönteiseen erityiskoh-
teluun rahoitusta jo aiempina vuosina. Rahoitusta on kohdennettu mu-
un muassa vuonna 2018 0,625 milj. euroa, vuonna 2019 0,5 milj. euroa 
ja vuodelle 2020 on varauduttu kohdentamaan 0,5 milj. euroa. Koh-
dennukset on tehty perhe- ja sosiaalipalvelujen varhaisen tuen palvelu-
ihin. Rahoituksella on vahvistettu edellä mainittuina vuosina henkilöstö-
resursseja neuvola- ja perhetyössä (+7 vakanssia), kouluterveydenhu-
ollossa (+7 vakanssia), perheiden erityispalveluissa (+4 vakanssia) ja 
opiskeluterveydenhuollossa (+4 vakanssia), sekä mahdollistettu pape-
rittomien ja turvapaikanhakijoiden neuvolaan resurssi (+1 vakanssi).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 
kohdennuksessa on hyödynnetty vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen 
lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tarveperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia (Kaupunkitutki-
mus- ja tilastot -yksikkö). Tässä sosiaali- ja terveyspalveluihin räätälöi-
dyssä tutkimuksessa suurempaa resurssientarvetta indikoi alueilla mu-
un muassa pienituloisten perheiden lasten osuus, alhaisen koulutu-
staustan omaavien osuus, työttömyysaste, yksinhuoltajakotitalouksien 
osuus ja maahanmuuttajataustaisten osuus. Kouluterveydenhuollossa 
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on hyödynnetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytössä olleita 
indikaattoreita myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kohdennukseen.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitus toteutetaan talousarvion puitteissa 
varmistaen ensin lakisääteisten palvelujen resurssit. Sosiaalihuollossa 
mitoitusten pohjalla on väestöpohjan sijasta asiakasmäärä, jolloin 
myönteinen erityiskohtelu tulee alueellisesti huomioiduksi. Myönteisen 
erityiskohtelun käyttämisestä tulisi tehdä pitkäntähtäimen suunnitelma 
kaupunkitasolla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kohdennetulla varhaisella tuella on tärkeä merkitys lasten, nuorten ja 
perheiden syrjäytymisen ehkäisyssä.  Myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tus mahdollistaa haavoittuvan väestöryhmän tarpeiden huomioinnin pa-
remmin varhaisen tuen palveluissa ja terveys- ja hyvinvointierojen ta-
saamiseksi järjestettävän korkeamman suhteellisen mitoituksen henki-
löstöresursoinnissa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 050 3809793

anna.helme(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 185

HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kirjastopalvelukokonaisuus ja nuorisopalvelukokonaisuus aloittavat vu-
onna 2020 lisämäärärahojen avulla kokeiluja omien palvelujensa va-
hvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun kohdealueilla. Vuoden 2020 
talousarvioehdotuksessa kohdennetaan kirjastolle myönteisen erity-
iskohtelun kokeilun toteuttamiseen 250 000 euroa. Lisämäärärahalla 
varmistetaan kokeilualueilla etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit. 
Maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen edel-
lytyksiä. 

Nuorisopalveluille talousarvioehdotuksessa osoitetaan lisärahoitusta ni-
iden alueiden palvelujen vahvistamiseen, joilla on suuri palvelutarve. 
Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja to-
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imintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on 
tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- ja -tilastot -
yksikön kanssa.  Mallissa kaupungin alueet luokitellaan neljän muuttu-
jan avulla järjestykseen sosiaalisen kuormittuneisuuden mukaan.  Mu-
uttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, pienituloisuus, yksinhuoltajuus ja 
vanhempien pääasiallinen toiminta. Lisäksi kulttuurisen nuorisotyön to-
imintojen alueellistaminen vakiinnutetaan vuonna 2020 myönteisen eri-
tyiskohtelun mallin mukaan.

Kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut suuntaavat tehostetusti voimavaro-
jaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille, jotka ovat 
Kontula – Mellunmäki, Malmi, Kannelmäki – Malminkartano ja Meri-
Rastila.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkkosuunnittelulla tuetaan 
kaupunkiyhteistä eriarvoisuutta vähentävää työtä. Kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluilla on potentiaalia tuoda erilaisia ihmisiä yhteen ja ylläpitää 
sosiaalista koheesiota. Muun muassa kirjasto, nuorisotyö, liikuntaseu-
rat ja kulttuuritapahtumat ovat alustoja taustoiltaan moninaisten ihmis-
ten kohtaamiselle ja yhteiselle tekemiselle. Kaupungin tehtävä on huo-
lehtia siitä, että myös heikommassa asemassa olevat pääsevät osal-
listumaan. (Kaarle Kurki: Tiloja toiminnalle, toimintaa tiloihin. Linjaus 
kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon kehittämiseksi. Julkaisematon 
raporttiluonnos 2019.)

Tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisessa keskeistä on, 
että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää muun muassa 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Suunnittelussa ja sitä ohjaa-
vassa tarveharkinnassa tunnistetaan eriarvoisuuteen liittyviä ilmiöitä, 
kuten alueiden välisiä sosioekonomisia ja väestörakenteellisia eroja 
sekä erilaisia osallistumisen esteitä. Resursseja suunnataan niille alu-
eille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja vaikutta-
vasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta (ed.). 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkistrategiassa 
2017–2021 eriarvoisuuden vähentäminen ja eriytymisen hillitseminen 
asetetaan kestävän kasvun turvaamisen elinehdoksi. Kaupunkistrate-
giassa todetaan, että ”hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä niihin 
kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoisena 
kokonaisuutena.”

Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yksi Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman 2019–2021 painopisteistä. Vastaavasti kaupunkistrategiakau-
della 2017–2021 toteutettavassa Mukana-ohjelmassa kaupungin toimi-
alat kumppaneineen etsivät ratkaisuja nuorten syrjäytymishaasteeseen. 
Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia inno-
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vaatioita, joilla tavoitellaan syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa vaik-
uttavuutta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Jouni Juntumaa, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28388

jouni.juntumaa(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
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§ 21
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om byggande 
av en skola i timmer

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Mari Holopainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors i samband med fastighetsstrategin betydligt förbättrar 
byggnadernas klimatavtryck och energieffektivitet. I Finland har ett fler-
tal skolor och daghem i timmer byggts och blivit prisbelönta, men i 
Helsingfors finns inte en enda betydande offentlig timmerbyggnad. I 
motionen föreslås att Helsingfors stad bygger en skola i timmer.

Stadsstyrelsen konstaterar att utmaningarna med att bygga i timmer är 
desamma som vid träbyggande i övrigt. Dessutom är byggnader i tim-
mer förknippade med följande särdrag:

 Primärt har timmerväggar sämre värmeisoleringsförmåga än andra 
väggmaterial.

 Det anses att byggnader i timmer på grund av de många fogarna är 
mindre lufttäta än t.ex. sten- och trähus.
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 Både i vågräta och lodräta konstruktioner är timmerbyggnaderna 
känsliga för flanktransmission av ljud, alltså ljudet går lätt längs med 
träet utifrån in och från rum till rum.

 Timmer har ansetts ha positiva effekter på inomhusluften, vilket ba-
serar sig på att timmerstocken är en solid väggkonstruktion med 
mindre risk för fuktskador än en väggkonstruktion med flera lager i 
en situation där fukt når konstruktionerna. Utöver timmer erbjuds 
även andra solida byggmaterial, såsom håltegel. Även CLT får man 
nu för tiden som en produkt av ett enda material.

 Timmerbyggnader lämpar sig dåligt för att skapa öppna och flexibla 
lärmiljöer. I skolhus lämpar sig timmer närmast i fasaden, medan de 
lätta mellanväggana består av skivor. 

Eftersom Helsingfors stad utför offentlig upphandling är det svårt att fö-
redra ett visst byggmaterial på bekostnad av andra. Valet av byggmate-
rial ska basera sig på vilken lösning som i en viss situation ger det bäs-
ta slutresultatet enligt dess målsättningar.

Helsingfors stad följer aktivt hur byggandet i trä utvecklas i Finland och 
utomlands, även övriga kommuners timmerbyggnadsprojekt. Det går 
dock inte att påvisa att timmerhus har några överlägsna tekniska egen-
skaper jämfört med hus byggda i andra byggnadsmaterial. Den mest 
betydande skillnaden mellan byggnader i timmer och andra trähus är 
de positiva föreställningarna som hör ihop med timmerhus. Byggande i 
timmer ger dessutom byggnadens exteriörer och interirörer en stark 
egen arkiktektonisk karaktär, och en timmerbyggnad bör därför förläg-
gas till ett område där den passar in och tillför stadsbilden och imagen 
ett mervärde.

Helsingfors stad främjar bäst byggandet av skolhus i trä och timmer 
genom att ordna planeringstävlingar, där byggaren är med om att ut-
veckla planeringslösningen, och genom att ställa upp sådana mål och 
krav att de bland konstruktionsalternativen i trä för varje objekt möjlig-
gör den bästa konstruktionslösningen som uppfyller målen, inklusive en 
timmerbyggnad.

Stadsmiljösektorn har gett ett utlåtande om motionen. Beslutsförslaget 
stämmer överens med utlåtandet.

Staden utreder i fråga om vilken offentlig byggnad och detaljplanehel-
het det är möjligt att främja byggande i timmer. Exempelvis skolor och 
daghem kan vara tänkbara objekt. Genom att främja planeringskun-
skaperna om byggande i timmer och trä går det att höja träets föräd-
lingsvärde och att minska utsläppen. Valet av material för byggnader 
har en märkbar effekt på klimatavtrycket, byggnadernas livscykel, luft-
kvaliteten inomhus och stadsbilden.
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Under frågestunden på fullmäktiges sammanträde 15.1.2020 diskute-
rades trähusbyggande. Om man i det nya BM-programmet beslutar sig 
för målsättningar om trähusbyggande, kan man i dem även inkludera 
punkter som gäller byggande i timmer. Helsingfors stad kommer även i 
fortsättningen att aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbetet kring 
trähusbyggande tillsammans med olika aktörer.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige 
behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 25

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupungin-
valtuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään uusi kappale perusteluosan kuudennen 
kappaleen jälkeen: 
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"Kaupunki selvittää, minkä julkisen rakennuksen ja kaavakokonaisuu-
den yhteydessä hirsirakentamista olisi mahdollisuus viedä eteenpäin. 
Mahdollisia kohteita voisivat olla esimerkiksi koulut tai päiväkodit. Hirsi- 
ja puurakentamisen suunnitteluosaamista edistämällä voidaan nostaa 
puun jalostusarvoa ja vähentää päästöjä. Rakennusten materiaalivalin-
noilla on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen, rakennusten elinkaareen, 
sisäilman laatuun ja kaupunkikuvaan.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

13.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 2/2020 112 (141)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
29.01.2020

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

§ 22
Den av ledamoten Atte Kaleva väckta motionen om ett förfarande 
med miljökonsekvensbedömning på Malms flygfälts område

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning 
utgående från att det ska inledas ett förfarande med miljökonsekvens-
bedömning om helheten med byggprojekt på Malms flygfälts område.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det ska inledas ett förfarande med miljökonsekvensbedömning om hel-
heten med byggprojekt på Malms flygfälts område.

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 28
Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte 
Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi 
Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
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Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Juhani Strandén, Byoma Tamrakar, 
Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Blanka: 1
Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Björn Månsson fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om helheten med 
byggprojekt på Malms flygfälts område kan utformas så att 
områdets särskilda naturvärden beaktas och om möjligt beva-
ras.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om helheten med 
byggprojekt på Malms flygfälts område kan utformas så att områdets 
särskilda naturvärden beaktas och om möjligt bevaras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Emma Kari, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 6
Ted Apter, Jukka Järvinen, Otto Meri, Matti Parpala, Risto Rautava, 
Tomi Sevander
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Blanka: 34
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Jo-
hanna Laisaari, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Atte Kalevas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Atte Kaleva och 21 andra ledamöter konstaterar i sin motion att miljö-
konsekvenserna av byggprojekten på Malms flygfälts område hittills in-
te har bedömts som en helhet. Byggprojekten orsakar sannolikt bety-
dande och omfattande negativa miljökonsekvenser och i synnerhet 
större projekt kommer sannolikt gemensamt att ha en mycket negativ 
inverkan på miljön. Konsekvenserna gäller särskilt de mångsidiga bio-
toperna och flera skyddade arter och naturtyper i det enhetliga stora 
ängsområdet. I motionen föreslås det att staden omedelbart inleder en 
heltäckande miljökonsekvensbedömning av byggprojekten på Malms 
flygfälts område.
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Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-
lagen) fastställer de projekt som förutsätter det förfarande för miljökon-
sekvensbedömning som avses i lagen. Sådana storskaliga projekt de-
finieras i bilaga 1 till MKB-lagen och gäller bland annat djurhållning och 
fiskodling, gruvdrift, byggande i vattendrag, anläggningar inom kemisk 
industri, metallindustri eller skogsindustri, energiproduktion, överföring 
och lagring av energi, transport samt vatten- och avfallshantering.

Projekt som omfattas av MKB-lagen har vanligtvis en enhet som an-
svarar för projektet och som bara sällan är en myndighet. Lagen om 
bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och pro-
gram (200/2005) tillämpas som en allmän lag på myndigheternas pla-
ner. Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av planer 
som utarbetats av kommuner och förbund på landskapsnivå finns i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Enligt 9 § i denna lag 
ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de be-
tydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och 
utredningar som planeringen kräver. I 1 § i markanvändnings- och 
byggförordningen (895/1999) ingår en förteckning över de omständig-
heter som ska bedömas.

Stadsstyrelsen konstaterar att miljökonsekvenserna av byggprojekten 
inom planeringsområdet för Malms flygfält har bedömts som en helhet i 
generalplanen 2016 för Helsingfors (trädde i kraft 5.12.2018) och i dis-
positionsplanen för Malms flygfält, som i huvudsak har godkänts av 
stadsplaneringsnämnden 9.11.2016 och för södra delen 11.12.2018. 
Det planerade området är ca 300 hektar stort. Utredningarna fortsätter, 
preciseras och kompletteras i samband med de detaljplaner som har 
utarbetats och ska utarbetas för området samt i samband med den öv-
riga närmare planeringen. Av stadsmiljönämndens utlåtande framgår 
närmare de inventeringar och utredningar som gjorts i samband med 
generalplanen och dispositionsplanen, vilka gäller olika naturtyper och 
arter. Stadsstyrelsen hänvisar till nämndens utlåtande och konstaterar 
att ett förfarande enligt MKB-lagen inte är tillämpligt vid planeringen av 
flygfältsområdet, utan undersökningar och utredningar kommer att utfö-
ras när planläggningen fortsätter med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen samt -förordningen.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Utlåtandet 
gavs efter omröstning.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige 
behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 7

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

13.01.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Uuteen valmisteluun siten, että todetaan 

"erillisen YVA-menettelyn käynnistämisen Malmin lentokentän alueen 
rakentamishankkeista olevan perusteltua hankkeiden ympäristö- ja il-
mastovaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 4
Silja Borgarsdottir Sandelin, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

16.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 594

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Hankenumero 5264_182

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmin lentokentän alueen maankäytön muutosten vaikutuksia ympäri-
stöön on selvitetty ja selvitetään edelleen osana alueen kaavoituspro-
sessia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

Kaavatilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Malmin lento-
aseman alueelle on osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä 
ja asuntovaltainen alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukai-
sesti tarkoitus kehittää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja li-
ikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän 
alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 29.11.2016. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 
11.12.2018 kaavarungon tarkennuksen, joka koskee alueen eteläosaa. 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malmin lentoaseman rakennuksia 
koskevan asemakaavan muutoksen 16.1.2019. Nallenrinteen ja Lento-
asemankortteleiden asemakaavanmuutoksien laatiminen on vireillä. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arviointi
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Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaik-
utuksia on arvioitu kokonaisuutena Helsingin yleiskaavassa sekä Mal-
min lentokentän kaavarungossa. 

Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että kaavan sisältövaatimuk-
set täyttyvät. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla yleiskaavalla 
on arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia. Malmin lentokentän kaava-
runko ei ole oikeusvaikutteinen, mutta työssä laaditut selvitykset ovat 
kattavat ja huomioivat koko sen alueen, johon kaavarungossa suunni-
telluilla maankäytön muutoksilla on vaikutuksia. Yleiskaavaa ja kaava-
runkoa on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyö-
dynnetty molemmissa suunnitelmissa. Kummankaan kaavasuunnitel-
man hyväksymisen esteenä ei ole ollut riittämättömät tai puutteelliset 
selvitykset. 

Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään alueelle laadittujen 
ja laadittavien asemakaavojen sekä tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Alueen asemakaavojen muuttaminen perustuu lain edellyttämään 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edel-
lyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan (2016) vaikutuksia on arvioitu lain edellyttämäs-
sä laajuudessa. 

Merkittävimpiä muutosalueita nykytilaan verrattuna ovat kaupunkibule-
vardien varret sekä Malmin lentokenttäalue. Näiden alueiden muutok-
set aiheuttavat myös yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset. Yleis-
kaavan vaikutuksia ja arviointiprosessia on kuvattu yleiskaavan se-
lostuksessa (Yleiskaavan vaikutukset s. 102–148).

Yleiskaavan valmistelun aikana arviointityö on kulkenut rinnan kaavan 
valmistelun kanssa. Vaikutusten arviointia on tehty sekä suunnittelu-
työssä että viranomaisyhteistyössä. Vaikutuksia on siten otettu huo-
mioon samalla, kun kaavan valmistelu etenee ja eri suuntaan vaikutta-
vien vaikutusten välillä on etsitty yhteisvaikutuksiltaan parasta suunnit-
teluratkaisua.

Kaavarungon vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen kaavarungon toteuttamisen vaikutuksia on 
arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, invento-
intiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallin-
non paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten 
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on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja 
maastossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarun-
golla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusa-
lueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, 
elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen 
koko Koillis-Helsingin alueelle.

Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaik-
utuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-
sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaik-
utuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota kei-
noihin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on ar-
vioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakentamisen vaikutuksia luonnonarvoihin on selvitetty osana yleis-
kaavan vaikutustenarviointia luontoinventointitietojen pohjalta (Ramboll 
Oy 2014). Arvioinnin kohteena oli Helsingin uuden yleiskaavan kaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen (mukaan lukien Malmin lentokent-
tä) ja lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset luonnonympäristöön. 

Lajitietoa on kartoitettu edelleen Malmin lentoaseman kaavarungon ja 
vireillä olevien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Maankäytön su-
unnitteluratkaisuja on sovitettu vireillä olevissa kaavahankkeissa tar-
kemmin yhteen tunnistettujen luontoarvojen kanssa. 

Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016 
ja 2017, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita 
on selvitetty vuonna 2016 ja liito-oravia on selvitetty vuonna 2016 ja 
2018. Vuoden 2019 liito-oravaselvitys ja perhosselvityksen päivitys 
ovat raportointivaiheessa. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun 
muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. 
Näiden selvitysten pohjalta tiedetään monien lajien esiintymisalueet. 
Tuotettu selvitysaineisto kattaa huomattavasti suunnittelualueita laa-
jemmat alueet. Luontoselvitysten ja verkostotarkastelujen laajuus kat-
taa usein koko kaupungin alueen. Selvityksiä päivitetään ja tarkenne-
taan säännöllisesti. Suunnittelualueella ei ole ollut tiedossa kasvupaik-
koja, joissa voisi olettaa esiintyvän uhanalaisia kasvilajeja. Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt.

Luontoarvojen säilyminen

Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on pyritty ottamaan huo-
mioon huomattava osa luontoarvoista. Malmin lentokentän kaava-
rungossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria eli kol-
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mannes koko suunnittelualueesta. Uudessa kaupunkirakenteessa vihe-
ralueet sijoittuvat verkostomaisesti ja ne kytketään osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Alueen luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea su-
unnittelemalla ja hoitamalla aluetta. Monipuolisilla hoitotoimilla huoleh-
ditaan ja kunnioitetaan nykyistä kasvillisuutta, mutta voidaan myös ra-
kentaa uusia elinympäristöjä niittylajistolle. Niittymäisiksi puistoalueiksi 
varatuilla alueilla on mahdollista säilyttää tai korvata osa avoimista el-
inympäristöistä ja samalla rakentaa uutta kaupunkiluontoa. Poikittaisten 
viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa 
pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat myös 
alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Asemakaavan muutosten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on jatkunut suunnittelun tarkentuessa. Nallenrin-
teen asemakaavanmuutoksen yhteydessä on laadittu lisätarkasteluja 
mm. Longinojan valuma-alueesta ja vesienhallinnasta, liikennemelusta 
ja maaperän pilaantuneisuudesta ja selvitetty asemakaavan toteuttami-
sen vaikutuksia liittyen yhdyskuntatalouteen, pysäköintiin, liikennejär-
jestelmään, puistoverkostoon, vesihuollon järjestämiseen, hulevesien 
käsittelyyn ja tasaukseen ja esirakentamiseen. Luontovaikutusten ar-
vioimiseksi on täydennetty selvityksiä liito-oravista ja perhosista. 

Malmin lentokentän alueen seuraavien asemakaavoitettavien osien yh-
teydessä prosessi jatkuu samaan tapaan: kaavasuunnitelmien taustak-
si tullaan laatimaan riittävät tutkimukset ja selvitykset, ja kaavaproses-
sissa arvioidaan suunnitelmien merkittävät vaikutukset. 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liit-
tyvät eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesira-
kentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, energi-
an tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jäte-
huoltoon.

Tattarisuon lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympäri-
stövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vaik-
utuksia ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia eri vaihtoehtojen kautta, jois-
sa muuttujina olivat laitoksen sijainti ja polttoainemuoto. Lämpölaitok-
sen asemakaavoitus on käynnistymässä arviointimenettelyssä tutkitun 
eteläisen vaihtoehdon pohjalta. 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei 
lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen vireille panemiin hankkeisiin. 
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Viranomaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki). 
SOVA-laki velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista virano-
maisten valmistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on toden-
näköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, 
asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet 
hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille (HE 259/2016, s. 7). SO-
VA-lain 7 §:n 2 momentin mukaan tämän lain mukaista ympäristöarvio-
intia vastaavasta ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laatimisen 
yhteydessä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöarvio-
inti tehdään näin ollen kaavoituksen yhteydessä maankäyttö ja raken-
nuslain (MRL) 9 §:n mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaupunkirakentamiseen liittyvän kaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan osana kaavoitusprosessia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaa-
van merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämi-
in tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeel-
lisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehto-
jen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.

Kaavan vaikutusten selvitysvelvollisuus kohdistuu näin ollen kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja niiden kautta esiin nouseviin selvitystarpei-
siin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan laissa tarkoitettuja 
kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-

roihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-

teen sekä liikenteeseen;
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5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön;

6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten riittävyys.

Käsittely

26.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."
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Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 23
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av 
elbilar i ny- och kompletteringsbyggande

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret 
att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp 
utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stads-
delsnivån och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlå-
telse kräva att full laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt antal 
objekt, så att målet om en ökning i eltrafiken, som fastställs i åt-
gärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, realistiskt kan för-
verkligas. (Nuutti Hyttinen)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för tom-

töverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för installa-
tion av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt och 
snabb koppling till olika laddanläggningar med snabbkontakter 
och kostar bara en bråkdel jämfört med kostnaderna för en lad-
danläggning. (Petrus Pennanen)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionssvaret 
att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp 
utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stads-
delsnivån och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlå-
telse kräva att full laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt an-
tal objekt, så att målet om en ökning i eltrafiken, som faställs i 
åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, realistiskt kan för-
verkligas.
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Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för 
tomtöverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för ins-
tallation av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt 
och snabb koppling till olika laddanläggningar med snabbkon-
takter och kostar bara en bråkdel jämfört med kostnaderna för 
en laddanläggning.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

6 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motions-
svaret att man utreder möjligheterna att i stadsmiljösektorn följa upp ut-
vecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar på stadsdelsnivån 
och utreder möjligheterna att i villkoren för tomtöverlåtelse kräva att full 
laddberedskap förverkligas i ett tillräckligt antal objekt, så att målet om 
en ökning i eltrafiken, som faställs i åtgärdsprogrammet Kolneutralt 
Helsingfors, realistiskt kan förverkligas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Ap-
ter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo So-
ininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, 
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Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Mika Ebeling, Abdirahim Husu Hussein, Laura Kolbe

Frånvarande: 10
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hem-
ställningskläm.

7 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det i villkor för 
tomtöverlåtelse går att kräva full laddberedskap i stället för installation 
av laddanläggningar. Full laddberedskap medger lätt och snabb kopp-
ling till olika laddanläggningar med snabbkontakter och kostar bara en 
bråkdel jämfört med kostnaderna för en laddanläggning.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Petra Malin, Otto Meri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nu-
orteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, 
Ozan Yanar

Blanka: 3
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling
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Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Johanna Laisaari, Maria 
Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att ett centralt sätt för att minska trafikutsläppen är att ta i bruk elbilar i 
så stor utsträckning som möjligt. Helsingfors stad borde vara en vägvi-
sare och vidta praktiska åtgärder för att främja elbilismen. I fortsätt-
ningen bör Helsingfors stad i detaljplaneringen förutsätta att beredskap 
för laddplatser för elbilar ska ingå i planbestämmelserna i samband 
med parkeringsplatserna vid nybygge och kompletteringsbygge. Ladd-
ning ska erbjudas på så sätt att konsumenten har möjlighet att konkur-
rensutsätta elleverantören med jämna mellanrum eller att man på an-
nat sätt säkerställer att priset på den el som går åt till laddning inte 
märkbart avviker från det normala konsumentpriset för el.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors har som målsättning att vara 
koldioxidneutralt 2035. I stadsstrategin konstateras det att Helsingfors 
skapar förutsättningar för en kraftig ökning av antalet elbilar genom att 
göra det möjligt att bygga ut en offentlig infrastruktur för laddning av el-
bilar enligt marknadsvillkor. Utgående från strategin är stadens mål-
sättning att konsumentens fördel realiseras, såsom önskas i motionen. 
I åtgärdsprogrammet för ett koldioxidneutralt Helsingfors, som stadssty-
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relsen behandlade 10.12.2018, nämns att en av målsättningarna för 
trafiken är att en tredjedel av bilarna i Helsingfors redan 2035 ska vara 
elbilar. Detaljplaneläggning i samband med ny- och kompletteringsbyg-
ge är ett starkt men stelt sätt att styra byggandet av laddplatser. Beho-
vet av och tekniken för laddning av elbilar utvecklas snabbt och man 
känner inte noga till de framtida behoven. Därför är villkoren för tomtö-
verlåtelse det smidigaste sättet att kräva att laddplatser för elbilar an-
läggs i samband med byggandet.

I Helsingfors har det vid överlåtelsen av tomter förutsatts att laddplatser 
ska anläggas åtminstone i Fiskehamnen och Mellersta Böle. I Fiske-
hamnen förutsätts det att minst en tredjedel av bilplatserna utrustas 
med elbilsladdare och i Böle förutsätts det att minst 10 procent av af-
färslokalernas och kontorens parkeringsplatser ska ha laddare. I villko-
ren för tomtöverlåtelse i båda områdena förutsätts att alla bilplatser se-
nare enkelt ska kunna utrustas med laddare. Därför förutsätts det att 
man reserverar tillräckligt med plats för möjliga utvidgningar av elcen-
tralerna samt ledningar till parkeringsplatserna.

Under 2020 bereds allmänna villkor för reservering och överlåtelse av 
tomter gällande beredskap för och anläggning av laddplatser för elbilar 
utgående från exemplen i Fiskehamnen och Mellersta Böle, och dessa 
villkor ska i fortsättningen iakttas på tomter som staden överlåter. 

Även i Helen Ab:s strategi ingår att främja elbilism och laddningsinfra-
struktur. Målsättningen är en smart och trygg laddning av elbilar. Hus-
bolagen och privata fastighetsägare kan konkurrensutsätta både leve-
rantören av laddare och elleverantören. Helen Ab erbjuder sina kunder 
både laddare och elprodukter, och kunden kan välja en produkt till fast 
månadspris för antingen ett eller två år, en produkt prissatt enligt mark-
nadspris eller en som gäller tills vidare. Kunden betalar dels för själva 
energin, dels ett belopp till det lokala bolaget (Helen Elnät Ab i Helsing-
fors) för elöverföringen samt elskatt och moms.

Helsingfors elnät är nu redan så starkt att de ökade laddplatserna inte 
förutsätter betydande tilläggsinvesteringar på stadsnivå av Helen Elnät 
Ab. Däremot kan det uppstå behov av att ändra anslutningens effekt i 
fastigheterna. Helen Elnät Ab hjälper sina kunder i frågor som rör di-
mensioneringen av laddare och levererar en anslutning för laddare vid 
behov. Rekommendationen är att laddningspunkterna ska vara smarta 
och därigenom minska effekttoppar som belastar elnätet. Det finns en 
mätningstjänst som gör det möjligt att nätinnehavaren mäter den energi 
som kommer till laddplatsen via fastighetens interna elnät och elavtalet 
för laddning kan konkurrensutsättas per invånare.
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För att anlägga laddplatser för elbilar i det existerande byggnadsbe-
ståndet kan man bevilja ekonomiskt stöd och ge opartisk information 
om olika tekniska lösningar och deras kostnader. Finlands regering be-
reder dessutom lagstiftning för att främja elbilismen.

För motionen har stadsmiljönämnden och Helen Ab/Helen Elnät Ab 
gett utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige 
behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 23

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupungin-
valtuuston 29.1.2020 kokouksessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 595

HEL 2019-009563 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Yhdeksi toi-
menpiteeksi tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin virkamiestyöryhmä 
esittää, että Helsingissä kulkevista autoista joka kolmas olisi sähköauto 
vuonna 2035.

Sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspai-
koissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin au-
tokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- 
ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan raken-
nuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää. 

Uudis- ja täydennysrakentamiseen liittyen asemakaava on vahva, mut-
ta jäykkä tapa ohjata latauspaikkojen toteuttamista. Sähköautojen la-
taustarve ja tekniikka kehittyvät nopeasti, eikä tulevaisuuden tarpeita 
tunneta tarkasti. Tontinluovutusehdot ovat joustavin tapa edellyttää sä-
hköautojen latauspaikkojen toteuttamista uudis- ja täydennysrakenta-
misen yhteydessä.

Helsingissä tontinluovutusehdoissa on edellytetty latauspaikkojen to-
teuttamista ainakin Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. Kalasataman 
tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista 
varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Pasilan tontinluovutusehdois-
sa edellytetään, että vähintään 10 % liiketilojen ja toimistojen pysäköin-
tipaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Molempien kohtei-
den tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat 
tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Tästä syystä autopai-
kat tulee varustaa putkituksilla ja sähkökeskuksiin tulee varata tilaa laa-
jennuksille. 

Kalasataman ja Keski-Pasilan esimerkkien pohjalta valmistellaan vuo-
den 2020 aikana sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista ja la-
tauspaikkoihin varautumista koskevat tontinvaraus- ja luovutusehdot 
noudatettavaksi jatkossa kaupungin luovuttamille tonteille toteutettavi-
en uudiskohteiden tontinluovutuksessa. Käytännössä tämä tulee tarko-
ittamaan, että kaupunki edellyttäisi jatkossa, että osa hankkeen auto-
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paikoista toteutetaan sähköautojen latauspaikkoina ja normaalit py-
säköintipaikat ovat jatkossa helposti varustettavissa latauslaitteilla. 
Ehtojen valmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin asetettavien 
vaatimusten mitoitus, taloudelliset ja muut vaikutukset sekä ehtojen so-
veltamisalan laajuus.

Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista olemassa olevaan raken-
nuskantaan, voidaan edistää rahallisella tuella ja puolueettomalla tie-
dolla erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä 
mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen 
käyttäjille. 

Jos Suomen hallituksen kaavailema uusi laki, joka liittyy muun muassa 
sähköajoneuvojen latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin rakennuksessa, 
hyväksytään eduskunnassa, se tuo uusia velvoitteita latauspisteiden to-
teuttamiseen ja niihin varautumiseen uusissa ja olemassa olevissa ra-
kennuksissa.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Lehtonen, liikenneinsinööri: 310 37117

mikko.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 24
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-001111, 2020-001112, 2020-001114, 2020-001116, 2020-001117, 2020-001118

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om anställning av fysio-
terapeuter till skolor som stöd för motion och idrott 
och elevhälsovården

 Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om anvisning av en plats 
för en minnesplakett för Claes Andersson
 

 Motion av ledamoten Kati Juva m.fl. om könsneutrala resekort och 
blanketter

 Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om ordnande av särskilt 
stöd under gymnasiestudier

 Motion av ledamoten Linda Ahlblad m.fl. om bekämpning av vitkin-
dade gäss med hjälp av växtlighet

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om främjande av triv-
seln och gemenskapligheten med hjälp av ett pilotptojekt för kvar-
tersgårdar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 ja 24 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 14, 15, 16, 17, 18 ja 19 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 och 24 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

14, 15, 16, 17, 18 och 19 § 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 besvärs-
tidens 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 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.
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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

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

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

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 138 (141)
Kaupunginvaltuusto

29.01.2020

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

ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift 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
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Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 140 (141)
Kaupunginvaltuusto

29.01.2020

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

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Dan Koivulaakso Jussi Niinistö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.02.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 11.02.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


