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Kokousaika 07.10.2020 18:00 - 23:50

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
osittain etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

etänä
poistui 21:01, poissa: 242 - 266 §

Vesikansa, Sanna apulaispormestari
etänä

Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva etänä
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä

saapui 18:57, poissa: 232 - 237 §
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haatainen, Tuula etänä
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel etänä

saapui 18:40, poissa: 232 - 237 §
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa etänä
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Holopainen, Mari etänä
poistui 19:33, saapui 20:04

Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä

poistui 19:14, poissa: 239 - 266 §
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto etänä
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn
Niskanen, Dani etänä
Ohisalo, Maria poistui 20:30, poissa: 241 - 266 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni etänä
Parpala, Matti osittain etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä

poistui 19:15, poissa: 239 - 266 §
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu etänä
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
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poistui 20:00, saapui 20:45
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Turkkila, Matias poistui 22:26, poissa: 243 - 266 §
Urho, Ulla-Marja etänä
Wallgren, Thomas etänä
Vanhanen, Reetta osittain etänä
Vepsä, Sinikka etänä

poistui 20:10, saapui 20:46
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Abdulla, Zahra varajäsen

saapui 19:45, poissa: 232 - 238 §
Hyttinen, Nuutti varajäsen

etänä
saapui 19:45, poissa: 232 - 238 §

Klemetti, Tapio varajäsen
etänä

Krohn, Minerva varajäsen
poistui 18:57, poissa: 238 - 266 §

Nuorteva, Johanna varajäsen
etänä

Pasanen, Amanda varajäsen
saapui 21:01, poissa: 232 - 241 §

Rissanen, Laura varajäsen
osittain etänä

Strandén, Juhani varajäsen
etänä
saapui 22:26, poissa: 232 - 241 §

Tamminen, Lilja varajäsen
saapui 20:30, poissa: 232 - 240 §

Varjokari, Laura varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Iskanius, Anniina erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
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Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Lahti, Tero viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
232 - 239 §, 243 - 266 §

Paavo Arhinmäki kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
240 - 242 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
232 - 237 §, 243 - 266 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
238  -240 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
241 - 242 §
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Tid 07.10.2020 18:00 - 23:50

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

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

på distans
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

delvis på distans
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
avlägsnade sig 21:01, frånvarande: 
242 - 266 §

Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
på distans

Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva på distans
Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Chydenius, Jussi på distans
Diarra, Fatim på distans

anlände 18:57, frånvarande: 232 - 
237 §

Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura på distans
Haatainen, Tuula på distans
Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel på distans

anlände 18:40, frånvarande: 232 - 
237 §

Heinäluoma, Eveliina
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Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans

avlägsnade sig 19:33, anlände 
20:04

Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans
Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans

avlägsnade sig 19:14, frånvarande: 
239 - 266 §

Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna på distans
Malin, Petra på distans
Meri, Otto på distans
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija på distans
Månsson, Björn
Niskanen, Dani på distans
Ohisalo, Maria avlägsnade sig 20:30, frånvarande: 

241 - 266 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni på distans
Parpala, Matti delvis på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans

avlägsnade sig 19:15, frånvarande: 
239 - 266 §

Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto på distans
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans



Helsingfors stad Protokoll 16/2020
Stadsfullmäktige

07.10.2020

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

Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu på distans
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans

avlägsnade sig 20:00, anlände 
20:45

Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Turkkila, Matias avlägsnade sig 22:26, frånvarande: 

243 - 266 §
Urho, Ulla-Marja på distans
Wallgren, Thomas på distans
Vanhanen, Reetta delvis på distans
Vepsä, Sinikka på distans

avlägsnade sig 20:10, anlände 
20:46

Vuorjoki, Anna på distans
Väyrynen, Paavo på distans
Yanar, Ozan på distans
Abdulla, Zahra ersättare

anlände 19:45, frånvarande: 232 - 
238 §

Hyttinen, Nuutti ersättare
på distans
anlände 19:45, frånvarande: 232 - 
238 §

Klemetti, Tapio ersättare
på distans

Krohn, Minerva ersättare
avlägsnade sig 18:57, frånvarande: 
238 - 266 §

Nuorteva, Johanna ersättare
på distans

Pasanen, Amanda ersättare
anlände 21:01, frånvarande: 232 - 
241 §

Rissanen, Laura ersättare
delvis på distans

Strandén, Juhani ersättare
på distans
anlände 22:26, frånvarande: 232 - 
241 §
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Tamminen, Lilja ersättare
anlände 20:30, frånvarande: 232 - 
240 §

Varjokari, Laura ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Iskanius, Anniina specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Lahti, Tero kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
232 - 239 §, 243 - 266 §

Paavo Arhinmäki stadsfullmäktiges II vice ordförande
240 - 242 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
232 - 237 §, 243 - 266 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
238 - 240 §

Antti Peltonen förvaltningschef
241 - 242 §
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§ Asia

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

233 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

234 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden och av ledamot i 
fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

235 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

236 Asia/5 Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Sör-
näinen, Työpajankatu, tontti 10575/29)
Arrende- och försäljningsprinciper för en tomt för verksamhetsbyggna-
der (Sörnäs, Verkstadsgatan, tomten 10575/29)

237 Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-
oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila)
Arrendeprinciper för bostadstomter samt beslut om köpoption (Soc-
kenbacka, Staffansby och Böle)

238 Asia/7 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvat-
tamisesta
Den av socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen 
om ökning av utnyttjandet av kollektivtrafiken

239 Asia/8 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta
Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om 100 000 
nya träd till Helsingfors

240 Asia/9 Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan selvit-
tämisestä
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utredning av möj-
ligheterna till demokratiambassadörsverksamhet

241 Asia/10 Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta 
päiväkotien työntekijöille
Den av ledamoten Jaana Pelkonen väckta motionen om ytterkläder för 
daghemsanställda

242 Asia/11 Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja valvon-
nan laajentaminen pelastuslautakunnassa
Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om ordinarie perso-
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nalrepresentation i räddningsnämnden och bättre tillsynsmöjligheter 
för nämnden

243 Asia/12 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulkopuoli-
sista asiantuntijapalveluostoista
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om Helsing-
fors stads upphandling av externa experttjänster

244 Asia/13 Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottami-
seksi
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av 
måsproblemet på Salutorget

245 Asia/14 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen py-
säköinnille ja pysäköinninvalvonnalle
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar för 
parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning

246 Asia/15 Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen 
käyttöönotosta joukkoliikenteessä
Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljetter 
för en zon inom kollektivtrafiken

247 Asia/16 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajen-
tamisesta Vuosaareen
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om utvidgning av 
stadscykelnätet till Nordsjö

248 Asia/17 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämisestä 
katukuvassa
Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ökning av 
grönanläggningarna i gatubilden

249 Asia/18 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta
Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaure-
ring av Fredrikstorget

250 Asia/19 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä 
lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad flyg-
verksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts

251 Asia/20 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemises-
ta
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande 
av möjligheterna för rovdjur att bygga bo
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252 Asia/21 Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kiinteistöjen myyntipolitiikasta
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljningspo-
litiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

253 Asia/22 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-
aineiden käytön lopettamisesta
Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om avstående 
från användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel

254 Asia/23 Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laajen-
tamisesta
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utvidgning av 
Sortti-stationernas öppettider

255 Asia/24 Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja 
koulutuksen pihakäyttöön
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om ibruktagande av 
gaturum som gårdsområden för fostran och utbildning

256 Asia/25 Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes An-
derssonin muistolaatalle
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om anvisning av 
en plats för en minnesplakett för Claes Andersson

257 Asia/26 Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kasvilli-
suudella
Den av ledamoten Linda Ahlblad väckta motionen om bekämpning av 
vitkindade gäss med hjälp av växtlighet

258 Asia/27 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden 
edistämisestä korttelipihapilotilla
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande 
av trivseln och samhörigheten med hjälp av ett pilotprojekt för kvar-
tersgårdar

259 Asia/28 Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä 
arkisin
Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om ökad trafikering 
med nattbussar vardagar

260 Asia/29 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä 
kaavaprosessissa
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad an-
vändning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen

261 Asia/30 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuk-
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sen Jokerikorttelin yhteyteen
Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering 
av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum

262 Asia/31 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kahden 
olympiakisakylän kunniaksi
Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en informa-
tionstavla om de två olympiska byarna i Helsingfors

263 Asia/32 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulu-
tuksesta oppilaille ja opettajille
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i 
första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare

264 Asia/33 Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien jär-
jestämisestä Sibeliuksenpuistossa
Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om ordnande av 
evenemang för klassisk musik i Sibeliusparken

265 Asia/34 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perus-
tamisesta Jakomäen terveysasemalle
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtag-
ningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation

266 Asia/35 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 232
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu 
seuraavat varavaltuutetut:

 Jaana Pelkonen, tilalle Tapio Klemetti
 Juhana Vartiainen, tilalle Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Laura Varjokari
 Jasmin Hamid, tilalle Johanna Nuorteva
 Fatim Diarra, tilalle Minerva Krohn 

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 valtuutettu Joel Harkimo

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.

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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§ 233
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Leo Stranius ja Pilvi Torsti 
sekä varalle valtuutetut Katju Aro ja Dani Niskanen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Leo Stranius ja Pilvi Torsti sekä varalle valtuutetut 
Katju Aro ja Dani Niskanen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 3 (367)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
07.10.2020

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

§ 234
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

HEL 2020-009314 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Heikki Valmulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan va-
rajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen luottamustoimista

 valitsi Samuel Adouchiefin varajäseneksi (Petra Malinin henkilökoh-
tainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan ja

 valitsi Samuel Adouchiefin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Heikki Valmun (Vas.) 7.6.2017 § 264 varajä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan sekä 16.5.2018 § 101 jäse-
neksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Heikki Valmu pyytää 
11.8.2020 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen luot-
tamustoimista Helsingistä 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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 558

HEL 2020-009314 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Heikki Valmulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan va-
rajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen luottamustoimista

 valitsee Samuel Adouchiefin varajäseneksi kasvatus- ja koulutus-
lautakuntaan ja

 valitsee Samuel Adouchiefin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 235
Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Krista Bisterille eron kaupunkiympäristölautakunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Maria Landénin varajäseneksi (Nuutti Hyttisen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Krista Bisterin (PS) 7.6.2017 § 267 varajä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Krista Bister pyytää 3.9.2020 eroa kaupunkiympäristölauta-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 557

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Krista Bisterille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Landénin varajäseneksi (Nuutti Hyttisen henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 236
Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 
(Sörnäinen, Työpajankatu, tontti 10575/29)

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 
10575/29 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 10575_29
2 Sijainti_ja_varausaluekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12390, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2017 § 195 ja se on tullut voimaan 
2.6.2017. Tontti 10575/29 on osoitettu asemakaavassa toimitilaraken-
tamisen korttelialueeksi (KTY). Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m², 
pinta-ala 2 452 m² ja sille voi toteuttaa 3–10 -kerroksisen toimistora-
kennuksen. 

Sijaintikartta ja kartta varausalueesta ovat esityksen liitteenä 2. 
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Varauspäätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 9.12.2019 § 45 päättänyt va-
rata tontin Lindström Invest Oy:lle 31.12.2020 saakka toimistohank-
keen suunnittelua varten. Suunnittelu on edennyt varauspäätöksen 
mukaisesti ja hankkeelle on haettu rakennuslupaa. Tontti on vuokrattu 
lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten.

Hankkeen suunnitelma oheismateriaalissa.

Vuokraus- ja myyntiperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden mukaan tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella tai myydä. Vuokrasopimus on voimassa noin 
60 vuotta, siten että se päättyy 31.12.2080. Vuosivuokra ja myyntihinta 
määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 
1951=100 pistelukua vastaavaa 26 euron kerrosneliömetrihintaa (ny-
kyarvo noin 511 €/k-m²).

Arvonmäärityksessä on käytetty kahden ulkopuolisen arvioijan anta-
maan arviolausuntoa. Asemakaavan mukaisen kerrosalan ja edellä 
mainittujen hintojen perusteella tontin vuosivuokra on noin 271 000 eu-
roa ja myyntihinta on noin 5,1 miljoonaa euroa.

Lausunnot ovat oheismateriaalissa.

Tontilla sijaitsee kaupungin toteuttama ja tällä hetkellä kaupungin omis-
tuksessa oleva Kaupunkiympäristötaloa varten rakennettu ajoluiska. 
Luiskan kautta on ajoyhteys korttelin usean eri rakennuksen kellaripy-
säköintiin. Luiskan toteuttamiskustannukset tullaan perimään korttelin 
toteuttajilta. Kun toteuttamiskustannukset on saatu perittyä korttelin to-
teuttajilta, niin luiskan omistuksen voi luovuttaa vastikkeetta vaihtoeh-
toisesti tontin 10575/29 ostajalle tai Kaupunkiympäristötalon tontin 
omistajalle. Neuvottelut ajoluiskan omistuksen siirrosta ovat vireillä.

Tontinluovutuslinjaukset

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 hyväksynyt Helsingin tontinluovu-
tusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Ton-
tinluovutusta koskevien linjausten (3.2) mukaan kaupunki luovuttaa 
hankkeen toteuttajan valinnan mukaan muun muassa toimistotontit 
myymällä tai vuokraamalla osto-oikeuksin.

Toimivalta ja täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.
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Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään kiinteän omaisuuden 
myynnistä silloin kun kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, mutta kui-
tenkin enintään 10 miljoonaa euroa (HS 7 luku 1 § 6 kohta, khs 
18.9.2017 § 865). 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
päättää vuokrausperiaatteista, oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän val-
tuuttama vuokraamaan tai myymään tontti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 10575_29
2 Sijainti_ja_varausaluekartta

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
3 VIITTA 160420 JP pienennetty

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 594

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Päätös
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A)

Kaupunginhallitus vahvisti Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 
10575/29 myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti, ehdolla että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy tontin 10575/29 vuokrausperiaatteet.

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 
10575/29 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 403

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Vanha Talvitie 5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 10575/29 vuokraus- ja myynti-
periaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. 

 Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan vuokraamaan tai 
myymään tontti 10575/29.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 237
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-
oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila)

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti

A)

Pitäjänmäessä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12349 sisäl-
tyvän asuinkerrostalototontin (AK) 46117/18

B)
 
Tapaninkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12314 sisäl-
tyvien asuntotonttien (A) 39119/14 ja 39119/15

C)

Pasilassa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien 
asuinkerrostalototonttien (AK) 17123/1, 17131/1 ja 17131/2

tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukai-
sesti.

D)

Pasilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 17131/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokralaisille osto-oikeuden tontteihin liit-
teen 3 mukaisin periaattein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Osto-oikeusperiaatteet
4 Asemakaavan muutos nro 12314 Tapaninkylä
5 Asemakaavan muutos nro 12349 Pitäjänmäki
6 Asemakaavan muutos nro 12475 Pasila
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Pitäjänmäki tontti 46117/18

Alueella voimassa oleva asemakaavan muutos nro 12349 on hyväksyt-
ty kaupunginvaltuustossa 27.4.2016 § 116 ja se on tullut voimaan 
4.8.2017. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinker-
rostalon rakentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen 
sekä lisäksi 1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella 
asuinkerrostalolla. Kaavalla suojellaan korttelin kaksikerroksiset 1940-
luvun asuinrakennukset. Tontille rakennetaan Hitas-omistusasuntoja. 
Rakentamisen on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2021. 

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 46117/18 rakennusoikeus 
on 4 010 k-m² ja ensisijainen osoite Sulkapolku 1. Tonttia ei ole merkit-
ty kiinteistörekisteriin.

Tapaninkylä tontit 39119/14 ja 15

Tapaninkylän tonttia koskeva asemakaavan muutos nro 12314 (Tapa-
ninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
17.6.2015 § 176 ja se on tullut voimaan 7.8.2015. Asemakaavan muu-
tos mahdollistaa kahden uuden asuinrakennuksen rakentamisen Koti-
nummentien varteen. Tontille rakennetaan vapaarahoitteisia omistusa-
suntoja, joiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2020.

Asuinrakennusten korttelialueen (A) tontilla 39119/14 on rakennusoi-
keutta 1 243 k-m² ja tontilla 39119/15 rakennusoikeutta on 1 257 k-m². 
Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin 23.4.2020. 

Pasila tontit 17123/1 ja 17131/1 ja 2

Pasilan Postipuistoa koskeva asemakaavan muutos nro 12475 on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2018 § 90 ja se on tullut voimaan 
6.7.2018. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen noin 5 700 asuk-
kaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Rakentaminen on käyn-
nistynyt alueella vuonna 2019. Tontti 17123/1 toteutetaan valtion tuke-
mana asuntotuotantona ja tontit 17131/1–2 vapaarahoitteisena omistu-
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sasuntotuotantona. Tontin 17123/1 rakentaminen on tarkoitus alkaa al-
kuvuodesta 2021 ja tonttien 17131/1–2 loppuvuodesta 2020. 

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 17123/1 rakennusoikeus 
on 11 900 k-m² ja ensisijainen osoite Kollikatu. Tontti on merkitty kiin-
teistörekisteriin 15.4.2020. 

Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 17131/1 asuinrakennusoi-
keus on 9 300 k-m² ja liiketilojen rakennusoikeus 360 k-m². Tonttia ei 
ole merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin 17131/2 asuinrakennusoikeus 
on 3 400 k-m² ja sen ensisijainen osoite on Kollikatu 2. Tontti 17131/2 
on merkitty kiinteistörekisteriin 13.2.2020. 

Tarkemmat tonttitiedot ovat liitteessä 1. Asemakaavan otteet ovat liit-
teenä 4–6.

Maaperä

Pitäjänmäki tontti 46117/18

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei epäillä maaperän 
pilaantumista. Tontin itäosassa on aiemmin sijainnut rakennuksia, joka 
on purettu. Maaperässä saattaa siten olla vanhoja perustuksia. Lisäksi 
rakentamisen yhteydessä on varauduttava siihen, että alueella voi 
esiintyä rakennusjätettä.

Tapaninkylä tontit 39119/14 ja 15

Käytettävissä olevien tietojen perusteella vuokra-alueella ei aiemmin 
ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjave-
den pilaantumista.

Pasila tontti 17123/1

Tontilla on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus. Siinä ei todettu 
kynnysarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia eikä alueella ole tiedossa 
maaperän kunnostustarvetta.

Pasila tontit 17131/1 ja 2

Korttelin 17131 eteläosa ulottuu alueelle, jolla on tehty pilaantuneen 
maaperän kunnostus. Lisäksi lähistöllä on todettu pohjavedessä kloo-
rattuja liuottimia, mitkä on otettava huomioon tulevassa rakentamises-
sa. Suurin osa korttelin alueesta on ollut aiemmin pitkäaikaisesti vuok-
rattuna. Tältä osin vuokralainen vastaa mahdollisesta pilaantumisesta 
ja sen kunnostamisesta.

Varauspäätökset
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Pitäjänmäki tontti 46117/18

Kaupunginhallitus on yleistä tontinvarausta koskevalla päätöksellään 
9.12.2019 § 847 päättänyt varata tontin 46117/18 Hartela Etelä-Suomi 
Oy:lle Hitas-omistusasuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka.

Tapaninkylä tontit 39119/14 ja 15

Tonttipäällikkö on 28.11.2019 § 90 päättänyt varata jatkuvan tonttihaun 
perusteella BoKlok/Skanska Talonrakennus Oy:lle tontin 39119/13 va-
paarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen toteuttamista 
varten 31.12.2021 saakka. 

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 19.2.2020 § 38 vuokrata tontin 
39119/13 lyhytaikaisesti As. Oy Helsingin Huhtapihalle rakennusluvan 
hakemista varten ajalle 1.3.2020–28.2.2021. Tontti 39119/13 on tontti-
jaolla N:o 13460 jaettu tontteihin 39119/14 ja 39119/15. Tonttijako on 
vahvistettu ja tullut voimaan 6.4.2020. 

Pasila tontti 17123/1

Kaupunginhallitus on 23.11.2015 § 1141 päättänyt varata tontin 17123 
vuoden 2017 loppuun saakka Asuntotuotantotoimistolle kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. 

Pasila tontit 17131/1 ja 2

Kaupunginhallitus on 1.10.2018 § 626 päättänyt varata asuinkerrostalo-
tontit (AK) 17131/1 ja 2 tai niistä muodostettavat tontit luovutettavaksi 
myymällä tai vuokraamalla pitkäaikaisesti osto-optiolla sääntelemättö-
mien vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua ja toteutusedel-
lytysten selvittämistä varten KOy Pohjois-Pasilan Tähdelle 31.12.2020 
saakka. Tontin 2 osalta varaus on siirretty tonttipäällikön päätöksellä 
1.12.02019 alkaen T2H Rakennus Oy:lle.

Pasilan entisen Maaliikennekeskuksen alueelta on vuokrattu noin 6 413 
m²:n suuruinen alue Kiinteistömaaliikenne Oy:lle ajalle 1.2.1978–
31.12.2025 (maanvuokrasopimus nro 10978). Tehdyn vuokraoikeuden 
siirron myötä vuokralaisena on nyt KOy Pohjois-Pasilan Tähti. Vuokra-
sopimuksen mukainen alue on muutettu yritystontittiimin päällikön pää-
töksellä 3.12.2019 § 117 vastaamaan asemakaavan muutoksen nro 
12475 mukaisia tontteja 17131/1 ja 2. KOy Pohjois-Pasilan Tähti on 
sopinut T2H Rakennus Oy:n kanssa 18.9.2019 allekirjoitetulla esisopi-
muksella ohjeellisen tontin 17131/2 alueella olevan ravintolarakennuk-
sen myymisestä, siihen liittyvän vuokraoikeuden ja tontinvarauksen siir-
tämisestä T2H Rakennus Oy:lle. Lisäksi KOy Pohjois-Pasilan Tähti on 
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5.12.2019 allekirjoitetulla sopimuksella Pasilan Duo Oy:n kanssa sopi-
nut tontin 17131/1 vuokraoikeuden siirtämisestä Pasilan Duo Oy:lle.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä pyritään johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä samankaltaisille alueille aiemmin määritellyt viimeaikaiset 
vuokrausperiaatteet. 

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin arviokirjahinta, 
hintavyöhykekartta, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahviste-
tut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti ja alueen maanarvon kehittymi-
nen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tont-
tien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu vuok-
rausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutiedot

Pitäjänmäki tontti 46117/18

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 § 417 
päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 46. kaupungi-
nosan (Pitäjämäki) asuinrakennustontin (AK) 46117/11 pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Tontille on rakennet-
tu vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Kaupunginvaltuusto on 29.1.2020 § 18 päättänyt 30. kaupunginosan 
(Munkkiniemi, Talinranta) asuinrakennustontin (AK) 30145/6 vuokraus-
periaatteet pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 36 eu-
roa. Tontille rakennetaan hitas-omistusasuntoja.

Tapaninkylä tontit 39119/14 ja 15

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 § 342 
päättänyt Tapaninkylän Tapanilassa sijaitsevien korttelien 39280–
39284 sekä 39312 asuinkerrostalotonttien (AK) vuokrausperiaatteet pi-
täen sääntelemättömässä tuotannossa perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukukua 100 vastaavaa 29 
euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Pasila tontit 17123/1 ja 17131/1 ja 2

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 16.1.2019 § 6 § 
päättänyt 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 
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17126/1 ja 2, 17127/1 ja 2 sekä 17128/1 ja2 vuokrausperiaatteet pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana 
vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien 
tonttien osalta vähintään 31 (605 euroa / ind. 1951) euroa ja Hitas-
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 37 (722 euroa / 
ind. 1951) euroa.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 § 301 päättänyt Postipuiston pohjoi-
sosan asuinkortteleiden kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Päätök-
sen mukaan vapaarahoitteisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta 
on ollut korttelin 17115/2–6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 eu-
roa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 
3–5 ja 17122/2–3 asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja 
monikäyttötilojen 400 euroa/k-m².

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Ottaen huomioon tonttien sijainti, käyttötarkoitus ja vertailutiedot sekä 
muut seikat asuinkerrostalojen korttelialueen (AK ja A)  vuosivuokra 
määrätään seuraavasti:

Kaupungi-
nosa

Tontti k-m2 e/k-

m2(ind. 

100)

e/k-

m2(ind. 

1973)

Teoreettinenvai-
kutus asumiskus-
tannuksiin 
on €/kk/km²

Pitäjänmä-
ki

46117/1
8

 4 010 46 850 3,39

Tapaninky-
lä

39119/1
4

 1 243 36 700 2,83

Tapaninky-
lä

39119/1
5

 1 257 36 700 2,83

Pasila 17123/1 11 90031 612 2,44
Pasila 17131/1   9 30043 875 3,47
 (liiketila)    360 22 430  
Pasila 17131/2  3 400 43 875 3,47

  

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimukset ovat 
voimassa 31.12.2080 saakka.
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Osto-oikeus tonteille 17131/1 ja 2

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 hyväksynyt Helsingin tontinluovu-
tusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Ton-
tinluovutuslinjausten mukaisesti tontit  luovutetaan pääsääntöisesti 
vuokraamalla. Siirtymäsäännösten mukaisesti ennen linjausten hyväk-
symistä vireille tulleissa hankkeissa noudatetaan vanhoja tontinluovu-
tusperiaatteita. Koska tontti 17131/ 1 ja 2 on varattu kaupunginhallituk-
sen päätöksellä 1.10.2018 (626 §) ja hanke on tullut vireillä ennen uu-
sien linjausten hyväksymistä, on aikaisempien tontinluovutusperiaattei-
den noudattaminen ja tonttien luovuttaminen osto-oikeudella varaus-
päätöksen mukaisesti perusteltua. 

Pasilassa Pohjoisessa Postipuistossa vapaarahoitteiseen sääntelemät-
tömään vuokra- ja omistusasuntotuotantoon toteutettaville asuinkerros-
talotonteille (AK) 17131/1 ja 2 vahvistetaan osto-oikeus siten, että ton-
tille toteutettavan asuinrakennusoikeuden kauppahinta määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 44 euroa. 
Laskennallinen k-m² -hinta (4/2020, ind. 19,66) olisi tällöin vähintään 
noin 875 euroa. 

Tontille 17131/1 toteutettavien kahvila-, ravintola- ja liike- ja julkisten 
palvelutilojen osalta kauppahinta määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana vähintään 22 euroa. Laskennallinen k-
m² -hinta (4/2020, ind. 1966) olisi tällöin vähintään noin 430 euroa/k-m².

 Tontin 17131/1 kauppahinta on 8 137 500 + 154 000 = 8 291 500 
euroa (9 300 k-m² x 875 euroa/k-m²) + (360 k-m² x 430 euroa/k-m²). 

 Tontin 17131/2 kauppahinta on 2 975 000 euroa (3 400 k-m² x 875 
euroa/k-m²).

Yhteensä kauppahinta on noin 11,3 miljoonaa euroa. Kauppahintaa 
voidaan pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon kohteesta saatu ulko-
puolisella asiantuntijalla teetetty arviolausunto tonttien rakennusoikeu-
den markkina-arvosta sekä alueella tehdyt kiinteistökaupat. Hinnat vas-
taavat kohteen arviolausuntojen mukaista käypää markkina- ja myynti-
hintaa, kun huomioidaan saatujen arvioiden keskiarvo ja arviointitark-
kuuden vaihteluvälit.

Muutoin osto-oikeuden osalta noudatetaan liitteen 3 mukaisia osto-
oikeusperiaatteita. Arviolausunto on oheismateriaalissa.

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikä kaupunginvaltuusto päät-
tää päätösesityksen B) kohdan mukaisesti osto-oikeuden vahvistami-
sesta, oikeuttaa tonttipäällikkö päättämään mahdollisesta kiinteistökau-
pan esisopimuksesta ja tonttien myynnistä liitteen 3 mukaisin osto-
oikeusperiaattein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Osto-oikeusperiaatteet
4 Asemakaavan muutos nro 12314 Tapaninkylä
5 Asemakaavan muutos nro 12349 Pitäjänmäki
6 Asemakaavan muutos nro 12475 Pasila

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 593

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa 

A)

Pitäjänmäessä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12349 sisäl-
tyvän asuinkerrostalototontin (AK) 46117/18

B)
 
Tapaninkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12314 sisäl-
tyvien asuntotonttien (A) 39119/14 ja 39119/15

C)

Pasilassa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien 
asuinkerrostalototonttien (AK) 17123/1, 17131/1 ja 17131/2

tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukai-
sesti.

D)

Pasilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 17131/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokralaisille osto-oikeuden tontteihin liit-
teen 3 mukaisin periaattein.

Käsittely

28.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 404

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Sulkapolku 1, Kotinummentie, Postiljooninkatu, Kollikatu
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 että kaupunki vahvistaa Helsingin Pitäjänmäessä, Tapaninkylässä 
ja Pasilassa (Pohjoinen postipuisto) sijaitsevien asemakaavan muu-
toksiin nro 12349, 12314 ja 12475 sisältyvien liitteessä 1 mainittujen 
asuntotonttien (AK, A) tai niistä muodostettavien tonttien vuokraus-
periaatteet liitteen 2 mukaisesti

 että kaupunki vahvistaa Pasilassa (Pohjoinen postipuis-
to) sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 17131/1-2 tai niistä 
muodostettavien tonttien vuokralaisille em. vuokrausperiaatteiden 
lisäksi osto-oikeuden tontteihin liitteen 3 mukaisin osto-
oikeusperiaattein

 kaupunki oikeuttaa tonttipäällikön päättämään mahdollisesta kiin-
teistökaupan esisopimuksesta ja myynnistä koskien Pasilan ase-
makaavan muutokseen nro 12475 sisältyviä asuinkerrostalotontteja 
(AK) 17131/1-2 liitteen 3 mukaisin osto-oikeusperiaattein. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
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§ 238
SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kas-
vattamisesta

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta poistaa 70plus 
kertalipusta aikarajat. Seniorit eivät matkusta ruuhka-aikana, 
mutta he käyvät harrastuksissaan myös iltaisin. He tuntevat 
itsensä toisen luokan kansalaisiksi, kun heille tarjotaan aikara-
joja, milloin on syytä matkustaa HSLn liikennevälineillä. (Sirpa 
Asko-Seljavaara)

Käsittely

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta poistaa 70plus 
kertalipusta aikarajat. Seniorit eivät matkusta ruuhka-aikana, 
mutta he käyvät harrastuksissaan myös iltaisin. He tuntevat 
itsensä toisen luokan kansalaisiksi, kun heille tarjotaan aikara-
joja, milloin on syytä matkustaa HSLn liikennevälineillä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta poistaa 
70plus kertalipusta aikarajat. Seniorit eivät matkusta ruuhka-aikana, 
mutta he käyvät harrastuksissaan myös iltaisin. He tuntevat itsensä toi-
sen luokan kansalaisiksi, kun heille tarjotaan aikarajoja, milloin on syytä 
matkustaa HSLn liikennevälineillä.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 68
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diar-
ra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ve-
ronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 13
Ted Apter, Jussi Chydenius, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Otso Ki-
vekäs, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Tuomas Ranta-
nen, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Matias Turkkila, Jan Vapaa-
vuori

Poissa: 3
Harry Bogomoloff, Mari Holopainen, Mai Kivelä

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-

tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

SDP:n valtuustoryhmä esittää 26.2.2020 laaditussa ryhmäaloittees-
saan, että Helsinki edistää HSL-kuntayhtymän rahoituksen muuttamista 
siten, että jatkossa kunnat kattavat kustannuksista nykyistä suurem-
man osuuden. Tavoitteeksi asetettaisiin joukkoliikenteen kulkutapao-
suuden kasvu hintoja laskemalla ja yhteyksiä parantamalla. Valtuusto-
ryhmä myös esittää, että Helsinki edistäisi maksuttomien jaksojen ko-
keiluja. SDP:n valtuustoryhmä myös esittää, että pienituloisten senio-
reiden kohdalla tulisi luopua lippualennuksen aikarajauksesta ja myön-
tää alennus kokoaikaisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että ryhmäaloitteen tekemisen jälkeen alka-
neen koronapandemian vuoksi talouden näkymät ovat heikentyneet 
olennaisesti. Koronaviruksen leviäminen yhdessä etätyön yleistymisen 
ja kriisinaikaisten rajoitusten kanssa ovat aloitteen laatimisen jälkeen 
vähentäneet voimakkaasti työ- ja vapaa-ajan liikkumista ja joukkoliiken-
teen käyttöä Helsingin seudulla.  Helsingin seudun liikenne (HSL) –
kuntayhtymän joukkoliikenteen matkustajamäärä ja sen myötä lipputu-
lot ovat pienentyneet yli 70 %:lla koronaviruskriisin aikana. HSL:n vuo-
sibudjetti on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, josta puolet koostuu 
normaalioloissa lipputuloista ja puolet jäsenkuntien maksamista kun-
taosuuksista. Pandemian jatkuessa syksylle saakka voivat lipputulot 
jäädä jopa 250 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmiksi.

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Tulevien 
vuosien talousnäkymiin liittyy nyt paljon epävarmuutta. Joukkoliiken-
teen käyttäjien luottamus pitäisi pystyä palauttamaan ja siten välttä-
mään kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Joukkoliikenteen käyttöön 
liittyy hinnoittelun lisäksi myös palvelutaso siten, että sen heikentyessä 
myös käyttö voi vähentyä. Lipputulojen ohjausvaikutuksesta HSL:n ta-
louden ja toiminnan suunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista täysin 
luopua. Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata kohdistaa siten, 
että lipunhinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso 
saataisiin pidettyä kohtuullisessa tasapainossa. Erityisesti tässä talou-
dellisessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei ole edellytyksiä edis-
tää joukkoliikenteen hintojen laskemista tai matkustajille maksutonta 
kokeilukautta, mutta pitkällä aikavälillä kaupunginhallitus pitää lippuhin-
tojen laskemista tärkeänä tavoitteena. Lisäksi on huomattava, että ko-
ronaviruskriisin aikana joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavat todennä-
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köisesti lipun hintaa enemmän muut tekijät kuten virustilanne, liikkumis-
tarve (esimerkiksi se, missä työtä tehdään) sekä käyttäjien turvallisuu-
den tunne.  Joukkoliikenteen maksuttomuus on myös taloudellisesti ris-
tiriidassa sen kanssa, että samalla halutaan kehittää kasvavan seudun 
joukkoliikennetarjonnan palvelutasoa.

HSL:n lausunnon mukaan matkalippujen maksuttomuus ei ole kanna-
tettavaa, koska silloin joukkoliikenteen käyttöarvo heikkenee liikaa ja 
ihmisten liikkumisbudjetti ohjautuu muihin, ei-kestäviin liikkumismuotoi-
hin. HSL:n mukaan maksuttomuus vaarantaa myös joukkoliikenteen 
palvelutason kehittämisen, jota pidetään tärkeimpänä kilpailutekijänä 
kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamisessa. Tutkimusten mu-
kaan maksuttomuus voi lisätä joukkoliikenteen matkustajamääriä, mut-
ta matkustus lisääntyy lähinnä kävelyn ja pyöräilyn kustannuksella. 
Maksuttomuus ei ole merkittävästi vähentänyt autoilua tai liikenteen 
päästöjä.

HSL:n lausunnon mukaan joukkoliikenteen kulkutapaosuus on laskenut 
edellisessä mittauksessa (2018), mutta samaan aikaan kestävän liik-
kumisen, kävelyn ja pyöräilyn, osuus matkoista on kasvanut. Kaupun-
kimaisessa ympäristössä kaikkien kestävien kulkumuotojen lisääminen 
on tärkeässä roolissa ilmastomuutoksen torjumiseksi. Lisää toimia tar-
vitaan kuitenkin yksityisautoilijoiden houkuttelemiseksi joukkoliikentee-
seen tai muihin kestäviin liikkumismuotoihin.

HSL:n nykyinen tariffijärjestelmä perustuu kaikkien jäsenkuntien kes-
ken yhtenäisiin lippujen hintoihin ja kustannusten jaon periaatteisiin. 
Näin ollen yksittäinen kaupunki ei voi omalla päätöksellään kasvattaa 
subvention osuutta HSL:n kustannusten kattamisessa ja siten vaikuttaa 
omien kuntalaisten lippujen hintoihin. Kuntaosuuksien kasvattamisen 
tulee tapahtua kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet kokouksissaan 
28.5.2020 ja 10.6.2020 kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteita 
vuodelle 2021. HSL:n omistajaohjauksen tavoitteissa on nostettu esiin 
mm., että kuntaosuuksilla katetaan vuositasolla tarkasteltuna kokonais-
kustannuksista enintään 50 % ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus 
kasvaa koko HSL:n alueella. Kuntaosuuksien tasoon kohdistuvaa tavoi-
tetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin 
erikseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyisessä haastavassa taloustilantees-
sa on erityisen tärkeä varmistaa asiakkaiden luottamuksen palauttami-
nen joukkoliikenteeseen ja joukkoliikenteen käytön kasvu myös koro-
napandemian jälkeen. Tämä tarkoittaa sopivan tasapainon löytämistä 
lippujen hinnoittelussa, tarjottavassa palvelutasossa ja HSL:n jäsen-
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kuntien maksuosuuksissa. Koronaviruskriisin aikana myös joukkoliiken-
teen hygieniataso on keskeinen joukkoliikenteen käyttöön ja viruksen 
leviämiseen vaikuttava tekijä.

Helsingin kaupunginhallitus totesi 14.9.2020 lausunnossaan HSL:n 
alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 seu-
raavaa: ”Joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista on vuosikym-
meniä katettu lipputuloilla noin puolet. Pandemiasta johtuvassa joukko-
liikenteen talouden tasapainottamiseen on olemassa kolme keinoa: 
kuntaosuuksien kasvattaminen, lipunhintojen korottaminen ja palvelu-
tarjonnan sopeuttaminen. Kaupunginhallitus katsoo, että tässä poik-
keuksellisessa tilanteessa joukkoliikenteen kilpailukyvyn, turvallisuuden 
ja kulkumuoto-osuuden turvaamiseksi HSL:n talouden tasapainottami-
nen tulee tapahtua ensisijaisesti kuntaosuuksien kautta. Epävarman 
ensi vuoden osalta peruslippujen, kuten 30 päivän kausilipun, hintaa ei 
tulisi nostaa. Helsingin kaupungin kannalta ei ole mahdollista, että 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pysyvästi laskisi. Tämän tärkeän 
seikan turvaamiseksi viimesijainen keino tässä poikkeuksellisessa ko-
ronatilanteessa olisi erottaa joukkoliikennesubventio kuntakohtaiseksi, 
jolloin helsinkiläisten kausiliput olisivat voimakkaammin subventoituja ja 
siten edullisempia.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että HSL:n tulee yh-
teistyössä jäsenkuntien kanssa selvittää tarve ja mahdollisuudet kun-
taosuuksien määrän tilapäiselle kasvattamiselle siten, että ne muodos-
tavat yli puolet HSL:n tuloista.

HSL päättää julkisen liikenteen lipputariffeista ja alennuksista. HSL on 
esityksessään alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2021-2023 esittänyt mm. 70 + asiakasryhmän alennusoikeuden siirtä-
mistä kerta- ja arvolipuista kausilippuun. 70+ asiakasryhmään kuuluvat 
ovat nyt oikeutettuja kerta-, arvo- ja lisävyöhykelipuista 50 prosentin 
alennukseen, kun liput ostetaan klo 9–14 välisenä aikana. Aikarajoituk-
sen poistamisesta on esitetty laajasti toiveita koko sen ajan, kun lippu-
tyyppi on ollut olemassa.

Kaupunginhallitus on hyväksyessään lausunnon HSL:n alustavasta 
TTS:stä 14.9.2020 todennut mm., että aikarajoitetun alennetun kertali-
pun korvaaminen alennushintaisella kausilipulla olisi koko lippujärjes-
telmän kannalta järkevä ratkaisu. Alennusprosentin olisi hyvä olla yhte-
nevä opiskelija-alennuksen kanssa (-45%). Kausilipun yhteyteen tuotu 
alennus olisi kaupungin strategian mukainen ratkaisu, jolla edistetään 
kestävien liikkumistapojen kulkumuoto-osuutta. Kausilipun haltijat käyt-
tävät joukkoliikennettä eniten kaikissa liikkumistarpeissaan. Muutos 
edistäisi myös tärkeää tavoitetta selkeästä ja yksinkertaisesta lippujär-
jestelmästä.
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Sosiaali- ja terveystoimialan lausunnon mukaan pienituloiset helsinki-
läiset voivat saada tukea paikallisliikenteen matkakuluihin Kelan myön-
tämän perustoimeentulotuen yhteydessä tietyin edellytyksin ja perus-
tein. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperustei-
siin ei kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kaikille pienituloisille 
helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina sosiaalialan am-
mattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asiakkaan tilantees-
ta. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki ikääntyneitä pienituloi-
sia helsinkiläisiä joukkoliikenteen käytössä myöntämällä HSL:n matka-
lippuihin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea 115:lle yli 65-
vuotiaalle henkilölle yhteensä noin 17 600 euroa. Tukea matkoihin voi-
daan myöntää mm., kun katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimin-
taan tukevan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäris-
tölautakunnan, sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin seudun lii-
kenne –kuntayhtymän lausunnot.

Esityksen kuntaosuuksien väliaikaista korottamista koskeva osa ei pe-
rustu edellä mainittuihin lausuntoihin, vaan kaupunginhallituksen 
14.9.2020 hyväksymään lausuntoon HSL:n alustavasta toiminta- ja ta-
loussuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-

tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 599

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Kappale 5 

Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei 
ole edellytyksiä edistää joukkoliikenteen hintojen laskemista tai matkus-
tajien maksutonta kokeilukautta.

Lisätään lauseen loppuun: mutta pitkällä aikavälillä kaupunginhallitus 
pitää lippuhintojen laskemista tärkeänä tavoitteena.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinne-
mäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8. 
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21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 176

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteen esityksiä hyvinä ja Hel-
singin kaupungin strategian 2017-2021 mukaisina. Mahdollisia kuntien 
rahoitusosuuksien lisäyksiä harkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
koronaepidemian aiheuttama pääkaupunkiseudun kuntien poikkeuksel-
lisesti tiukentunut rahoitustilanne. 

Korona-epidemia heikentää arvioiden mukaan Helsingin taloutta tulon-
menetyksinä ja menolisäyksinä pelkästään vuonna 2020 valtion kom-
pensaatioidenkin jälkeenkin merkittävästi. Tämä tullee väistämättä vai-
kuttamaan kaupungin peruspalveluiden, kuten kasvatus- ja koulutus-
palveluiden resursseihin. Saman aikaisesti poikkeustilanteesta palau-
tuminen edellyttäisi lisäpanostuksia esimeriksi lasten ja nuorten erityi-
seen tukeen.

Lautakunnan näkemyksen mukaan nykyisessä koronaepidemian kiris-
tämässä taloustilanteessa kaupungin tulisi ensi sijaisesti kohdentaa ta-
loudellinen liikkumavara kaupunkistrategian mukaisesti erityisesti pe-
ruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. 

Käsittely

11.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan 
nykyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."
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Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan ny-
kyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pa-
jula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 5
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Petra Malin, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi äänestyksessä Ville Jalovaa-
ran vastaehdotuksen äänin 6–5. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.6.2020

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginval-
tuutettu Eveliina Heinäluoman ja 11 muun valtuutetun joukkoliikenteen 
käytön kasvattamista koskevasta valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaikkein haavoittuvimpien ryh-
mien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomioita. Helsingin 
Hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2021 painopiste ”Ikääntyneiden toimin-
takyvyn ja osallisuuden vahvistaminen” muodostaa Stadin ikäohjelman. 
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Stadin ikäohjelma on kaupungin lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen 
väestön tukemiseksi. Stadin ikäohjelman tavoitteena on mm. turvata 
ikääntyneen väestön mahdollisuus hyvää arkeen ja liikkumiseen lä-
hiympäristössä. 

Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin seudun 
liikenne (HSL). Aloitteessa mainitut pienituloiset seniorit ovat jo HSL:n 
alennuksen piirissä. Joukkoliikenteen alennukset tai joukkoliikenteen 
alennukset ilman aikarajauksia pienituloisille senioreille eivät ole sosi-
aali- ja terveystoimialan järjestämisvastuuseen kuuluvaa toimeentulo-
tukilain 1 §:n mukaista korvausta, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n 
tai vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 momentin mukaista kuljetus-
tukea. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Toimeentulotukilain 1 §:n mukaan toimeentulotuki on viimesijainen ta-
loudellinen tuki. Pienituloiset helsinkiläiset voivat saada tukea paikallis-
liikenteen matkakuluihin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen yh-
teydessä tietyin edellytyksin ja perustein. Toimeentulotukilain 7 a §:n 
mukaan paikallisliikenteen matkakulut sisältyvät toimeentulotuen peru-
sosaan. Vuonna 2019 perustoimeentulotukea saavia talouksia oli Hel-
singissä 44 994 ja niissä henkilöitä 66 859.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala tukee pienituloisia helsinkiläisiä 
myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea toimeentulo-
tukilain mukaisesti. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myön-
tämisperusteisiin ei kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kaikille 
pienituloisille helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina so-
siaalialan ammattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asiak-
kaan tilanteesta. 

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki pienituloisia helsinkiläisiä 
myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea paikallislii-
kenteen matkakuluihin yhteensä vähintään noin 826 500 euroa, mikä 
oli noin 7 prosenttia kaikesta vuonna 2019 myönnetystä täydentävästä 
ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen pysyväisohjeessa 
sanotaan muun muassa, että tukea matkoihin voidaan myöntää, kun 
katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimintaan tukevan asiakkaan 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.

Paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetyn täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen määrä on todellisuudessa edellä mainittua suurempi. 
Myönnetyn tuen määrää ei pystytä järjestelmässä seuraamaan tarkasti 
ja erittelemään muista matkakuluista silloin, kun paikallisliikenteen mat-
kakuluihin myönnetty tuki on maksettu suoraan asiakkaan tilille. 
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Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki ikääntyneitä pienituloisia 
helsinkiläisiä joukkoliikenteen käytössä myöntämällä HSL:n matkalip-
puihin täydentävää toimeentulotukea noin 10 983 euroa 68:lle yli 65-
vuotiaille henkilölle ja ehkäisevää toimeentulotukea noin 6592 euroa 
47:lle yli 65-vuotiaille henkilölle.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetus-
palvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu 
pääasiassa ikääntyneille henkilöille, joilla toimintakyvyn heikkeneminen 
estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan 
kanssa. Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen 
etuus. 

Vuonna 2019 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 2830 
asiakasta. Sosiaali- ja terveystoimiala käytti vuoden 2019 tilinpäätök-
sen mukaan sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetustukeen 1,94 miljoo-
naa euroa. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuk-
sia. Vuonna 2019 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita (kaikki 
ikäluokat) oli 10881. 

Stadin ikäohjelman tavoitteet ja joukkoliikenteen käytön tukeminen

Stadin ikäohjelman tavoitteena on tukea iäkkäiden toimintakykyä niin, 
että kotona asuminen on mahdollista. Julkisten liikennevälineiden käy-
tön tukeminen edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkua kodin ul-
kopuolella. Ehdotettu HSL-lipun klo 9-14 aikarajauksesta luopuminen ja 
alennuksen myöntäminen kokoaikaisesti lisäisi ikääntyneiden taloudel-
lisia mahdollisuuksia osallistua muun muassa seniorikeskusten harras-
tus-, kulttuuri- ja liikuntaryhmiin, kiireettömään ruokailuun palvelukes-
kuksessa ja erilaisiin asiointikäynteihin.

Sosiaali- ja terveystoimen näkemyksen mukaan toimintarajoitteet huo-
mioiva ja mahdollisimman esteetön joukkoliikenne ei ole pelkästään 
ikääntyvien kaupunkilaisten, vaan kaikkien helsinkiläisten etu. Sosiaali- 
ja terveystoimi kannattaa Helsingin pyrkimyksiä joukkoliikenteen kehit-
tämiseen ja käytön lisäämiseen. Joukkoliikenteen tulisi olla kaupunki-
laisten käytettävissä niin, että mahdollisimman harva tarvitsisi liikkumi-
seensa toimeentulotukea tai erityisjärjestelyjä, kuten sosiaalihuoltolain 
tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Liikkumisen tukeminen mahdollistaa pienituloisten senioreiden asiointia 
ja osallistumista harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman asuinalueensa 
ulkopuolella. 

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimialalta lausuntoa 
kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman ja 11 muun valtuutetun te-
kemään joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan valtuustoa-
loitteeseen 7.8.2020 mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös liikenne-
liikelaitokselta (HKL), kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kau-
punkiympäristön toimialalta.

Lisätiedot
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090

anne.qvist(a)hel.fi
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 348

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

HSL on laskenut, että käynnissä olevista suurista joukkoliikenteen in-
vestointihankkeista Raide-Jokeri, Laajasalon raitiotiet ja Kivenlahden 
metro aiheuttavat lipunhintoihin yhteensä noin 18 %:n korotustarpeen, 
mikäli lippujen subventioaste on nykyinen 50 % ja HSL:n infrakorvauk-
sista katetaan puolet lipputuloilla. Joukkoliikenteen palvelutason ja kil-
pailukyvyn parantaminen tulee vaatimaan myös tulevaisuudessa mer-
kittäviä investointeja.

Helsingin kaupunginhallitus totesi 16.9.2019 lausunnossaan HSL:n 
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020-2022 seuraavaa: ”Pe-
riaate, jossa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen investointikustan-
nuksia kierrätetään HSL:n infrakorvausten kautta, tarjoaa mahdollisuu-
den kehittää kokonaisvaltaisesti seudun joukkoliikennejärjestelmää. 
Lippujen hintojen voimakas nostaminen infrakustannuksista johtuvien 
investointien kattamiseksi ei ole kestävä ratkaisu, kun seutu kasvaa 
vauhdilla. Subventioasteen voisi ajoittain määritellä erikseen hankekoh-
taisesti, jolloin kuntaosuuksien yhteenlaskettu osuus voi olla tilapäisesti 
yli puolet HSL:n tuloista. Tämä on perusteltua myös siksi, että infrain-
vestoinnit vaikuttavat myönteisesti kuntien maankäytön kehittämiseen.”
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HSL:n nykyinen tariffijärjestelmä perustuu kaikkien jäsenkuntien kes-
ken yhtenäisiin lippujen hintoihin ja kustannusten jaon periaatteisiin. 
Näin ollen yksittäinen kaupunki ei voi omalla päätöksellään kasvattaa 
subvention osuutta HSL:n kustannusten kattamisessa ja siten vaikuttaa 
omien kuntalaisten lippujen hintoihin. Kuntaosuuksien kasvattamisen 
tulee tapahtua kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä.

Ryhmäaloitteen tekemisen jälkeen alkaneen koronapandemian takia 
talouden näkymät ovat muutamassa viikossa heikentyneet olennaises-
ti. HSL:n joukkoliikenteen rahoitustilanne on muuttunut ainakin väliai-
kaisesti hyvin voimakkaasti, kun matkustajamäärä ja sen myötä lipputu-
lot ovat pienentyneet yli 70 %:lla. HSL:n vuosibudjetti on noin 700 mil-
joonaa euroa vuodessa, josta puolet koostuu normaalioloissa lipputu-
loista ja puolet jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista. Pandemian 
jatkuessa syksylle saakka voivat lipputulot jäädä jopa 250 miljoonaa 
euroa ennakoitua pienemmiksi.

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Tulevien 
vuosien talouteen liittyy nyt paljon epävarmuutta. Joukkoliikenteen 
käyttäjien luottamus pitäisi pystyä palauttamaan ja siten välttämään 
kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Joukkoliikenteen käyttöön liittyy 
hinnoittelun lisäksi myös palvelutaso siten, että sen heikentyessä myös 
käyttö voi vähentyä. Lipputulojen ohjausvaikutuksesta HSL:n talouden 
ja toiminnan suunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista täysin luopua. 
Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata kohdistaa siten, että li-
punhinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso saa-
taisiin pidettyä kohtuullisessa tasapainossa. Erityisesti tässä taloudelli-
sessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei ole edellytyksiä edistää 
joukkoliikenteen matkustajille maksutonta kokeilukautta. Joukkoliiken-
teen maksuttomuus on myös taloudellisesti ristiriidassa sen kanssa, et-
tä samalla halutaan kehittää kasvavan seudun joukkoliikennetarjonnan 
palvelutasoa.   

Kaupunkiympäristölautakunta ehdottaa, että Helsingin kaupunginhalli-
tuksen aiemman linjauksen mukaisesti HSL selvittää yhteistyössä kun-
tien kanssa, mitkä ovat mahdollisuudet ja millä tavalla voitaisiin tilapäi-
sesti kasvattaa kuntaosuuksien määrää siten, että ne muodostaisivat 
yli puolet HSL:n tuloista, kun yksittäisten isojen joukkoliikenneinvestoin-
tien infrakorvaukset aiheuttavat painetta lipunhintojen korotuksille. Tu-
levaisuudessa korotetulla kuntaosuudella voitaisiin pitää joukkoliiken-
teen lippujen hintataso kohtuullisena joukkoliikenteen investointeja 
poistettaessa. Kuntaosuuksien kasvattaminen on myös yksi kolmesta 
keinosta talouden tasapainottamiseen koronan aiheuttamassa talousk-
riisissä.
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Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuuden-
nen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 239
Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta 
puuta

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää selvitettävän, 
voisiko jatkosuunnittelussa luoda yksinkertaisen tavan, jolla 
esimerkiksi jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle on mahdollista 
rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu muutenkin 
istutettavista puista.  (Pilvi Torsti)

Käsittely

Valtuutettu Pilvi Torsti ehdotti valtuutettu Pentti Arajärven kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää selvitettävän, 
voisiko jatkosuunnittelussa luoda yksinkertaisen tavan, jolla 
esimerkiksi jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle on mahdollista 
rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu muutenkin 
istutettavista puista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Pilvi Torstin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus Ei

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto edellyttää selvitettä-
vän, voisiko jatkosuunnittelussa luoda yksinkertaisen tavan, jolla esi-
merkiksi jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle on mahdollista rekisteröidä 
tai nimetä syntymävuonna nimikkopuu muutenkin istutettavista puista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Kat-
ju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, 
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Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Hu-
su Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Ot-
so Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria 
Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Matias Turkkila

Tyhjä: 29
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hytti-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Tuomas Ranta-
nen, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari

Poissa: 3
Risto Rautava, Leo Stranius, Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Helsinkiin is-
tutetaan 100 000 puuta lisäämään kaupungin viihtyisyyttä, kaupunki-
laisten hyvinvointia ja torjumaan ilmastomuutosta ja siitä aiheutuvia lie-
veilmiöitä. Vastaavia tavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa 
kansainvälisesti. Kaupungin omien toimien lisäksi yhteistyötä voidaan 
tehdä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa. 

Osa 100 000 puun istuttamisen tavoitteesta voidaan toteuttaa lähivuo-
sina täydentämällä Helsingin metsäverkostoa ja puustoista verkostoa,  
niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- ja ka-
tualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Östersundomin 
ekologisia yhteyksiä. Rakennetun ympäristön viheralueilla ja katualueil-
la on tavoitteena puiden ja eri puulajien määrän lisääminen silloin, kun 
puille riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puita istutetaan sellaisiin paikkoi-
hin, missä puilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suunnittelussa ja 
rakentamisessa säilytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa 
osana kaupunkimaisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin 
metsä- ja puustoverkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereil-
lä, esimerkiksi latvuspeittävyyden arvioinnilla. Helsinki istuttaa seuraa-
vien 15 vuoden aikana arviolta 100 000 puuta. 

On tärkeää, että katujen maanalaisen infrastruktuurin ja katupuiden se-
kä muun katuvihreän suunnittelua kehitetään yhdessä siten, että syntyy 
aikaisempaa vehreämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovit-
tamista voidaan tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja 
Hakaniemenranta. Lisäksi tulee valita joitakin ei vilkkaasti liikennöityjä 
katuja, joille suunnitellaan ja toteutetaan uusien katupuiden istutuksia. 
Helteisten jaksojen lisääntyessä voidaan puiden avulla luoda puistoihin 
suojaisia ja varjoisia paikkoja erityisesti lasten leikkipaikkojen, päiväko-
tien ja vanhusten palvelutalojen läheisyydessä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaupunginhallituksen on esitet-
tävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten, kuin hallintosäännön 
30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on 
esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin hallintosään-
nön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, 
jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. 
Määräaika on ylittynyt jo aiemmassa vaiheessa asian jäätyä kaupun-
kiympäristölautakunnassa pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 559

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.02.2020 § 56

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puut tuottavat monia hyötyjä myös kaupungissa: puut luovat osaltaan 
kaupunkiin viihtyisyyttä ja ovat merkittävä osa kaupunkiluontoa, ne si-
tovat hiiltä hilliten ilmastonmuutosta ja siitä aiheutuvia haittoja. Puita 
kannattaa istuttaa aina, kun niille on tilaa kasvaa ja kehittyä. Myös ole-
via, istutettuja puita ylläpidetään ja metsäluontoa hoidetaan kestävästi 
ja monimuotoisuutta lisäten. Puita ja metsiä koskevia linjauksia on vii-
me vuosina kehitetty. Metsäverkoston kehittäminen on otettu huomioon 
Yleiskaava 2016:ssa ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa, johon pe-
rustuen metsäisten alueiden suojeluala on kaksinkertaistumassa.

Mihin uusia puita voi istuttaa

Helsinki on poikkeuksellisen puustoinen pääkaupunki ja metsäpinta-
alaa on paljon. Helsingin kaupunki omistaa yhteensä noin 10 000 heh-
taaria metsiä, jotka on osoitettu virkistyskäyttöön. Kaupunkialueella on 
noin 4 600 hehtaaria kaupunkimetsiä, ja lähikuntien alueella on noin 5 
300 hehtaaria ulkoilumetsiä. Helsingin metsät ovat yleisesti kauttaal-
taan puustoisia ja uusien puiden istuttaminen onnistuu vain silloin, kun 
olemassa olevaa puustoa poistuu esimerkiksi metsätuhojen seurauk-
sena.

Metsien lisäksi monilajiset kaupunkipuuistutukset ovat Helsingin eri-
tyispiirre. Helsingissä kasvaa tällä hetkellä arviolta noin 30 000 katu-
puuta ja noin 200 000 puistopuuta. Vuosittain uusia katu- ja puistopuita 
istutetaan yhteensä noin 1 000 kappaletta. Tonttipuiden määrästä ei 
ole arviota.

Kaupunkiympäristön toimiala istuttaa tällä hetkellä puita enimmillään 
noin 11 000 kappaletta vuodessa. Näistä suurin osa, noin 90 %, on 
metsätaimia. 

Tulevina vuosina kokonaan uusia puuistutuksia toteutetaan Helsingin 
metsä- ja puustoisen verkoston täydentämiseksi. Yleiskaavan kaupun-
kiluonnon teemakartta osoittaa metsäverkostoyhteydet, jotka säilyvät. 
Tarvittaessa niitä täydennysistutetaan ekologisiksi yhteyksiksi. Kau-
punkitila ja maisemasuunnittelu -palvelussa suunnitellaan yhdessä 
muun maankäytön suunnittelun kanssa myös täydennysistutettavia 
metsäisiä kohteita.

Verkostoa täydentävillä istutuksilla lisätään kaupunkipuustoa harkitusti 
sellaisiin paikkoihin, joissa puustolla on edellytykset kasvaa hyvin ja 
toimia sekä ekologisten yhteyksien turvaamisessa että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Esimerkiksi Östersundomin yhteisessä yleiskaa-
vaehdotuksessa on osoitettu merkittävät ekologiset yhteydet kaava-
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alueella. Nämä pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet ovat pääosin metsäi-
sinä kehitettäviä yhteyksiä. Tavoitteena on niiden säilyttäminen tai ke-
hittäminen riittävän puustoisina ja leveinä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
joidenkin nykyisin avoimien paikkojen istuttamista puuntaimilla. 

Helsingin niittyverkostoa koskeva selvitys- ja kehittämistyö käynnistyy 
vuonna 2020. Työssä tarkastellaan nykyisiä avoimia alueita ja niiden 
muodostamaa verkostoa. Tavoitteena on edelleenkin säilyttää Helsin-
gin keskeisimmät avoimet alueet ja kytkeä verkoston osia toisiinsa. 
Työn yhteydessä arvioidaan myös metsittämiseen soveltuvat alueet.

Osallistuvan budjetoinnin Oma Stadi -äänestyksen läpi menneissä, ko-
ko kaupunkia koskevissa ehdotuksissa on myös puiden istuttamista 
koskevia ehdotuksia, jotka toteutetaan mahdollisimman pian.

Puiden istuttaminen vaatii suunnittelua

Kaupunkiympäristössä puiden istuttamisen rajoittavin tekijä on tila. 
Aloitteessa ehdotettu 100 000 uuden puun istuttaminen vaatii jo istu-
tusvaiheessa tilaa useita kymmeniä hehtaareja: metsätaimilla toteutet-
tuna tilan tarve olisi noin 50 hehtaaria ja katu- ja puistopuun taimilla 
noin 90 hehtaaria. 

Kaava-alueilla puiden istuttaminen määritellään maankäytön eri suun-
nitteluvaiheissa, joissa myös huomioidaan kaavoituksen tulevat tarpeet 
ja rakentamisen aikataulu lähivuosikymmenten osalta. Taimien kasva-
minen elinvoimaisiksi puiksi edellyttää vuosikymmenten ajan kasvuti-
laa, kasvurauhaa ja tiiviissä kaupunkiympäristössä myös onnistuneita 
hoitotoimenpiteitä. Istuttaminen on vain murto-osa puun pitkästä elin-
kaaresta. Puita tulisikin kaupungissa istuttaa vain sellaisiin paikkoihin, 
missä niillä on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Kaupunki hoitaa kaupunkimetsiä ja ulkoilualueiden metsiä luonnonhoi-
don linjausten, metsien hoidon työohjeiden ja LUMO-ohjelman mukai-
sesti luonnonmukaisin ja pienipiirteisin menetelmin edistäen luonnon 
monimuotoisuutta. Koska kaupungin metsissä ei ole enää viime vuosi-
kymmeninä tehty laajoja, metsämaisemaa rikkovia uudistusaukkoja, on 
puuston uudistuminen ja nuoren metsän jatkokehitys pyritty takaamaan 
muilla keinoin. Puustoa uudistetaan metsissä jo olevaa, luontaisesti 
syntynyttä taimiainesta hyödyntäen aina, kun se on mahdollista. Tarvit-
taessa puuston uudistumista tuetaan täydennysistutuksin. Puiden istut-
taminen on metsien uudistamistapana ainoastaan silloin, kun on tapah-
tunut metsätuho tai puustoa uudistetaan pienaukoin, joiden enimmäis-
koko on rajattu 0,3 hehtaariin. Pienaukoilla uudistamista joudutaan 
käyttämään esimerkiksi, kun vanhaa ja vaaralliseksi heikentynyttä 
puustoa uudistetaan paikoissa, joissa ei ole muodostunut taimiaineista 
lainkaan varjostavan puuston alle. Tällöin uudistettavalle alalle valitaan 
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kasvupaikalle ja maaperään sopivat puulajit ja ne istutetaan metsitysti-
heydellä, joka on noin 1600–2000 tainta hehtaaria kohden.

Katupuiden istuttamisen edellytyksenä on se, että kaduilla on varattu ti-
laa katupuuistutuksia varten. Katusuunnitelmissa osoitetaan puiden is-
tutuspaikat. Katupuut istutetaan minimissään kolmen metrin levyisiin is-
tutuskaistoihin, jolloin puille saadaan riittävä kuutiomäärä kasvualustaa. 
Puu tarvitsee maan laadusta ja puulajin koosta riippuen 9–25 kuutio-
metriä kasvualustaa. Varsinaisen istutuskaistan tilavarauksen lisäksi on 
varmistettava, miten puiden sijoitteluun vaikuttavat kadun muut toimin-
not, kuten kunnallistekniikka, huollon ja eri liikkumismuotojen vaatima 
tila, mahdolliset kansirakenteet, näkemäalueet, maanalaiset tilat, pysä-
kit ja kadunkalusteet, kadunvarsipysäköinti, valaistusratkaisut, liiken-
nemerkit, ilmajohdot sekä mainostaulut. Edellä luetelluista tekijöistä 
johtuen olemassa olevilla kaduilla puiden määrän lisääminen on haas-
teellista ja joskus mahdotonta. 

Tonteilla istutettavien puiden määrää voidaan ohjata asemakaavoituk-
sen yhteydessä puita säilyttävillä tai niitä istuttamaan ohjaavilla kaava-
merkinnöillä tai viherkerroinmääräyksen avulla. Viherkerroinmääräyk-
sessä määritellään tietty korttelialueen vihertehokkuuden tavoitetaso 
numeerisena. Tämä ohjaa säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän 
viherrakennetta, esimerkiksi puita, tontin pihasuunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa.

Puistossa puiden määrää on helpompi lisätä kuin katuympäristössä ja 
tonteilla. Puistopuidenkin istuttaminen on suunnitelmallista toimintaa, 
sillä kasvillisuuden ohella puistoihin varataan tilaa erilaisia toimintoja 
varten kuten tilaa leikille, liikunnalle, pelaamiselle ja käytäville. Puiden 
istutuspaikat ja lajit määritellään puistosuunnitelmassa.

Uusia puiden istutuspaikkoja etsittäessä on hyvä muistaa, että kaupun-
gissa on myös luontoarvoiltaan, kaupunkikuvaltaan ja kulttuurihistorial-
taan arvokkaita avoimia alueita, joihin puita ei istuteta. Niityt, metsäau-
kiot, pellot ja avoimet ranta-alueet tarjoavat elinympäristöjä lajeille, jot-
ka eivät viihdy puustoisilla kasvupaikoilla. Näissä ympäristöissä elää 
myös harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Avoimet alueet puistoissa 
ovat usein monikäyttönurmia, joiden toiminnallinen arvo on suuri asuk-
kaille.

Kaupunkitilassa, kuten puistoissa ja kaduilla, tulisi huomioida, että kau-
punkimaisemassa avoimiksi suunnitellut alueet ja näkymät säilyvät 
myös tulevaisuudessa. Maisemapeltojen ja niittyjen metsittämismahdol-
lisuudet selvitetään aina aluesuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Puiden koko elinkaari otetaan huomioon
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Puiden istuttamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia. Pelkkä puiden 
määrän lisääminen ei kuitenkaan takaa, että hyödyt toteutuvat. Suuri-
kokoiset puut ovat pienikokoisia puita tehokkaampia ekosysteemipalve-
lun tuottajia; latvuspeittävyys on suoraan suhteessa puista saataviin 
hyötyihin. Latvuspeittävyys onkin kappalemäärän sijaan parempi mittari 
puista saatavien ekosysteemipalvelujen arvioinnissa. 

Helsingin nykyiset viheralueet puineen sekä niiden kasvupaikan maa-
perä toimivat tärkeänä hiilinieluna ja hiilivarastona torjumassa ilmas-
tonmuutosta. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin istutetut puuntaimet 
ovat kasvaneet merkittäviksi hiilen sitojiksi. Mitä rakennetumpaan ym-
päristöön puut istutetaan, sitä pidempi aika tarvitaan tähän, sillä katu- 
ja puistopuiden istuttamisella ja kasvattamisella on yllättävän suuri hiili-
jalanjälki.

Samaan aikaan kun pohditaan uusien puiden istuttamista, puita myös 
kaadetaan rakentamisen alta. Vanhojen puuistutusten korvautuminen 
uusilla istutuksilla muuttaa alueellisesti olemassa olevan kaupunkipuus-
ton ikärakennetta nuoremmaksi, mikä pienentää latvusmassaa. Toi-
saalta istutusten uusiminen vaiheittain luo kaupunkipuuston eri-ikäistä 
rakennetta, mikä osaltaan voi helpottaa kaupunkipuuston säilyttämis-
mahdollisuuksia rakentamisen aiheuttamissa muutoksissa. Nuoret puut 
voidaan helpommin suojata ja ne toipuvat vanhoja puita paremmin tila-
päisistä häiriöistä.

Puiden elinvoimaisuuden turvaaminen on ollut keskeinen tavoite kau-
punkiympäristön toimialan puita koskevissa linjauksissa. Luonnonhoi-
don linjauksiin on kirjattu periaate metsäpuuston elinvoimaisuuden tur-
vaamisesta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan on kir-
jattu tavoite säilyttää kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alu-
eet kasvullisina, peitteisinä ja puustollisesti monilajisina hoidon avulla ja 
keinoilla.

Katu- ja puistopuita koskevassa Kaupunkipuulinjauksessa asetetaan 
tavoitteeksi turvata puiden elinolot siten, että katu- ja puistopuut voivat 
kasvaa ja kehittyä pitkäikäisiksi ja elinvoimaisiksi, jolloin myös maksi-
moidaan puiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Linjauksen yksi tärkeä 
tavoite on korostaa kaupunkipuun pitkää elinkaarta ja kaikkia siihen liit-
tyviä vaiheita. Linjauksen toimintatapasuosituksien mukaan katu- ja 
puistopuuta ei tulisi istuttaa paikkaan, johon sen juuristo tai latvus ei tu-
le mahtumaan.

Nykyiset metsä-, katu- ja puistopuut ovat arvokasta kaupunkiomaisuut-
ta, joiden säilymiseen kiinnitetään suunnittelussa ja rakentamisessa en-
tistä enemmän huomiota, paitsi viihtyisyyden ja taloudellisuuden, myös 
hiilitavoitteiden näkökulmasta.
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Yhteisöllinen puiden istuttaminen

Käytännön syistä metsätaimet soveltuvat parhaiten asukkaille suunnat-
tujen istutustalkoiden järjestämiseen. Puistoihin ja etenkin kaduille istu-
tettavat taimet ovat huomattavasti kookkaampia, jolloin taimien hankin-
ta ja kuljetus sekä istutuspaikkojen valmistelu on haastavampaa, ja 
vaatii enemmän ennakoivaa suunnittelutyötä ja järeämpää kalustoa 
työn toteutukseen. Katualueille istutustalkoot eivät sovellu siksi, että is-
tuttaminen on teknisesti vaativaa ja työ edellyttää ammatillista pätevyyt-
tä. Katualueella ei myöskään saa työskennellä ilman tieturvakurssin 
suorittamista. 

Kaupunki on järjestänyt pienimuotoisia puiden istutustapahtumia muun 
muassa koululaisille määrävuosin Suomen metsäyhdistyksen kanssa 
järjestetyn pääkaupunkiseudun koululaisten metsäpäivän yhteydessä. 
Saman tyyppisten istutustalkoiden järjestämistä jatketaan. Toki tämä 
edellyttää aina huolellista ennakkovalmistelua ja istutuskohteiden sovit-
tamista valmistuviin ja hyväksyttyihin suunnitelmiin. 

Yhteenveto

Aloitteessa ehdotettu 100 000 puun istutustavoite ja muut ehdotukset 
ovat tavoitteina hyviä ja kannatettavia. Osa tavoitteesta voidaan toteut-
taa lähivuosina täydentämällä Helsingin metsä- ja puustoista verkos-
toa, niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- ja 
katualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Östersundo-
min ekologisia yhteyksiä. Puiden ja eri puulajien määrän lisääminen on 
myös tavoitteena rakennetun ympäristön viheralueilla sekä katualueille 
silloin, kun puille riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puiden istuttamista 
tehdään linjausten mukaisesti sellaisiin paikkoihin, missä puilla on 
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suunnittelussa ja rakentamisessa säi-
lytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa osana kaupunki-
maisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin metsä- ja puustoi-
sen verkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereillä, esimerkiksi 
latvuspeittävyyden arvioinnilla.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että katujen maanalaisen 
infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun katuvihreän suunnit-
telua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy aikaisempaa veh-
reämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovittamista voidaan 
tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja Hakaniemenranta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
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teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, tä-
mä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä ja 
tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten palve-
lutalojen läheisyydessä.

Käsittely

04.02.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausuntoon lisättiin seuraava 
kappale.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus: 
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että ka-
tujen maanalaisen infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun 
katuvihreän suunnittelua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy 
aikaisempaa vehreämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovit-
tamista voidaan tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja 
Hakaniemenranta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, tä-
mä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä ja 
tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten palve-
lutalojen läheisyydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 240
Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoiminnan sel-
vittämisestä

HEL 2019-012941 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää demokratialähettilästoiminnan mahdolli-
suuksia Helsingissä. Aloitteessa viitataan Ruotsissa käytössä olevaan 
malliin, jossa demokratiambassadör-nimikkeellä toimivat vapaaehtoiset 
neuvovat ihmisiä vaaleissa ja kannustavat äänestämään. Erityispaino-
tus on ollut työssä nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa.  

Ruotsissa käynnistettiin vuonna 2018 useita projekteja ja muita toi-
menpiteitä, joiden tavoitteena oli nuorten ja ulkomaalaistaustaisten 
henkilöiden sekä vammaisten ja muuten toimintakyvyltään rajoittunei-
den kansalaisten vaaleihin osallistumisen ja äänestysaktiivisuuden 
edistäminen, vaalien tärkeyden ja niitä koskevan ymmärryksen lisää-
minen sekä osallisuuden vahvistaminen. Demokratialähettilästoiminnan 
ohella projekteissa on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa jal-
kautuvaa työtä ja monikielistä viestintää. Projektien on katsottu koko-
naisuudessaan, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa tehdyn 
työn tuloksena, tavoittaneen yli 167 000 asukasta vaalien alla. Monissa 
toteutuneissa projekteissa demokratialähettiläät ovat itse olleet osa 
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kohderyhmää. Demokratialähettiläät tavoittivat nopeasti laajan joukon 
asukkaita, kertoivat asianmukaista tietoa osallistumisesta, äänestämi-
sestä ja vaikuttamisesta sekä järjestivät kohderyhmiä erityisen hyvin 
tavoittavia tapahtumia paikallistuntemustaan hyväksikäyttäen. Kohde-
ryhmiä erinomaisesti tavoittaneilla projekteilla on ollut myönteinen vai-
kutus osallisuuden edistämisessä ja äänestysaktiivisuuden lisääntymi-
sessä kohdealueilla ja kohderyhmissä.

Helsingin kaupungin tarjoama vaaleihin osallistumisen ja äänestämisen tuki

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimisto tarjoaa neuvon-
taa kaikille tietoja kaipaaville verkossa ja puhelimitse. Toimisto keskit-
tyy pääsiallisesti kuitenkin vaalien hoitamiseen ja siihen liittyviin laki-
sääteisiin tehtäviin. Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalilaissa sille 
erikseen kuuluvat tehtävät. Näitä ovat muun muassa ennakkoäänes-
tyksen, vaalipäivän äänestyksen sekä laitos- ja kotiäänestyksen valmis-
telu ja hoitaminen kunnan alueella, kunnan muiden vaaliviranomaisten 
opastaminen ja kouluttaminen, vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä 
huolehtiminen (kuten vaalimateriaalien ja vaaliluetteloiden jakaminen 
sekä vaalitietojärjestelmän käyttäminen) sekä ennakkoäänestysasiakir-
jojen tarkastaminen. Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta 
muun muassa tarkastaa ja ratkaisee ehdokaslistojen julkaisemista kos-
kevat hakemukset sekä laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, huolehtii 
kuntavaalitulosten ääntenlaskennasta sekä vahvistaa vaalin tuloksen.

Kuntien keskusvaalilautakuntia ohjeistava taho on oikeusministeriö. 
Ministeriöllä on ollut valtakunnan laajuisia eri ryhmiin kohdistuvia tiedo-
tus- ja opastuskampanjoita. Oikeusministeriö muun muassa lähettää 
äänestämiseen liittyvää informaatiota sisältävän kirjeen kaikille ensi 
kertaa äänestäville äänioikeutetuille. Ministeriö myös tarjoaa infomate-
riaalia vaaleista ja äänestämisestä eri kielillä sekä muun muassa sel-
kokielisiä opastusvideoita. 

Nuorille helsinkiläisille suunnattu äänestämisen tuki

Demokratiakasvatus sisältyy Helsingissä perusopetuksen ja lukion ope-
tussuunnitelmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perus-
teisiin. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 1.3.2016 § 14 hy-
väksymässä suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmassa to-
detaan, että koulujen tulevaisuustehtävänä on edistää osallisuutta ja 
kestävää elämäntapaa sekä tukea oppilaan kasvua demokraattisen yh-
teiskunnan jäsenyyteen. Osallistumalla oman opiskelunsa, yhteisen 
koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun toteuttamiseen ja arvioin-
tiin oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallis-
tumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista. Kokemusten kautta op-
pilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta.
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Kaupungin nuorisopalvelut on yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen (12 järjestöä) kanssa järjestänyt helsinkiläisille pe-
ruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille kun-
nallis-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuk-
sia ja vaalittomina vuosina Politiikkatoreja. Vaalipaneelien tarkoitukse-
na on innostaa nuoria kiinnostumaan yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sesta sekä nostaa nuoret ja heidän mielipiteensä esiin vaalikeskuste-
luissa. Tavoitteena on kannustaa kouluja käsittelemään vaaleja, vaali-
teemoja ja seuraamaan ehdokkaita sekä innostaa aktiivisuuteen myös 
niitä nuoria, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Tarkoituksena on, että toi-
minta tukee koulun yhteiskuntaopin opetusta tarjoamalla konkreettisia 
välineitä ja menetelmiä politiikan jalkautumiseksi kouluihin sekä nuor-
ten aktiiviseen kansalaisuuteen kannustamiseksi. Vaalipaneeleissa on 
hyödynnetty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n valtakun-
nallisia Nuorisovaaleja, johon koulut ja oppilaitokset ovat voineet osal-
listua. Nuorisovaalien vaalikone on nuorisoalan yhteinen ponnistus, jo-
hon on kerätty nuorten oikeuksiin, palveluihin ja nuoria kiinnostaviin 
asioihin liittyvät olennaisimmat kysymykset. Vaalikoneella nuori äänes-
täjä voi seuloa omia arvojaan vastaavat, nuorten puolta pitävät ehdok-
kaat ja puolueet. Vaalikone auttaa nuoria ja kaikkia äänestäjiä löytä-
mään ehdokkaan ja puolueen, jonka kanssa jakaa omat arvonsa. Nuo-
risovaalit ovat osa koulujen demokratiakasvatusta, ja niissä opetellaan, 
miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. 
Vaalipaneelitilaisuudet ja Nuorisovaalit tarjoavat nuorille tutustua eh-
dokkaisiin ja konkreettisen kokemuksen äänestämisestä. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta edistetään myös vaalittomina vuosina. 
Nuorten osallistumisesta puhuttaessa äänestämiseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota, koska se on yhä yleisin (myös eniten tutkittu ja tilastoi-
tu osallistumisen tapa) poliittisen osallistumisen muoto, mutta poliittinen 
osallistuminen on muutakin kuin äänestämistä. Se on vapaaehtoistoi-
mintaa, oikeuksien kiinni pitämistä, mielipiteiden kertomista sekä sosi-
aalisiin liikkeisiin ja julkiseen keskusteluun osallistumista – jotka voivat 
edistä äänestysaktiivisuutta. Näistä lähtökohdista ja tarpeista on nuori-
sopalvelut yhteistyössä järjestöjen kanssa kehittänyt Helsinkiin Politiik-
katorit yläkouluihin ja lukioihin. Politiikkatorit on toiminnallinen oppi-
mismalli, joka tuo yhteiskunnallisia toimijoita ja teemoja lähemmäs nuo-
ria ja antaa samalla välineitä pohtia, miten itse voi vaikuttaa yhteiskun-
nassa. Tarkoituksena on osallistaa nuoria pohtimaan ja keskustele-
maan heitä itseään koskettavista yhteiskunnallisista teemoista, antaa 
oppilaille välineitä yhteiskunnallista keskustelua varten ja paremmat 
mahdollisuudet rakentaa omaa yhteiskunnallista identiteettiään sekä 
edistää nuorten yhteiskunnallista aktivointia ja politiikkaan liittyvien har-
hakuvien rikkomista. Politiikkatorien yhtenä tavoitteena on tuoda puo-
lueet näkyviksi kouluissa, jolloin oppilaat oppivat tietoja ja saavat ko-
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kemuksia osallistumisen keinoista poliittisten puolueiden kautta vaikut-
tamisesta. Politiikkatoreja toteuttavat nuorisopalvelujen kanssa yhteis-
työssä poliittisten nuorisojärjestöjen työntekijät ja aktiivit. Kaksi vuotta 
sitten Stadin ammattiopiston kanssa aloitettiin uusi kokeilu, jossa am-
mattiin oppilaitoksen oppilaille järjestetään oma PUSH-tapahtuma. 
Tässä yhteistyössä mukana on helsinkiläiset puoluepoliittiset nuoriso-
järjestöt sekä ammattiin opiskelevien liittoja ja opiskelijajärjestöjä sekä 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Lisäksi Helsingissä on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin myötä 
poikkeuksellisen monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet 13-17–
vuotiaille. Yksi Ruudin viidestä, koko toimintaa läpileikkaavasta toimin-
taperiaatteesta on osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen oppiminen. 
Ruudissa nuori voi osallistua ja vaikuttaa sekä oppia kaupungin toimin-
nasta esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvoston, oppilas- ja opiskelija-
kuntatoiminnan, nuorten aloitejärjestelmän sekä nuorten osallistuvan 
budjetoinnin kautta. 

Maahanmuuttajataustaisille helsinkiläisille suunnattu äänestämisen tuki

Helsingin kaupunki on tukenut maahanmuuttajataustaisten osallistu-
mista kohdistetulla viestinnällä ja yhteistyöllä monikulttuuristen järjestö-
jen kanssa. Kaupunki myönsi Moniheli ry:lle vuodelle 2019 kotouttamis-
työn avustusta 10 000 euroa Kaikkien vaalit -kampanjaan, kampanjan 
tavoitteena oli aktivoida Helsingissä asuvia vieraskielisiä ryhmiä poliitti-
seen osallistumiseen äänestämään kannustamalla (maahanmuutto- ja 
työllisyysasioiden päällikkö 3.1.2019 § 1). Lisäksi kaupunki on myöntä-
nyt vuodelle 2020 Moniheli ry:lle kotouttamistyön avustusta 10 000 eu-
roa Kuntademokratiaa kaikille -hankkeeseen, jossa jatkokehitetään 
edellistä hanketta panostamalla erityisesti kuntademokratiaan ja kunta-
laisten eri vaikuttamismahdollisuuksiin (maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden päällikkö 18.12.2019 § 23). Molempiin hankkeisiin osallistuu 
järjestökumppaneita, jotka vetävät työpajoja ja kertovat äänestämiseen, 
vaikuttamiseen ja kuntademokratiaan liittyvistä asioista eri kielillä.

Kaupunki julkaisi Helsinki-kanavalla vuoden 2017 kuntavaalien yhtey-
dessä kuudella eri kielellä videon kuntavaalien tarkoituksesta ja siitä, 
kuinka kuntavaaleissa äänestetään. Videoita jaettiin muun muassa 
monikulttuurisille yhdistyksille ja moskeijoille. International House Hel-
sinki ja InfoFinland -palvelut tarjoavat neuvontaa maahan muuttaneille 
ja vieraskielisille helsinkiläisille puhelimitse, verkossa ja kasvotusten.

Osallistuvan budjetoinnin toimeenpanoon sisältyvä osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien tukeminen

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin yhteydessä tullaan selvit-
tämään demokratialähettiläsmallin soveltamista kokeiluna, jonka avulla 
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voidaan vahvistaa valittujen kohderyhmien osallisuutta monipuolisen 
neuvonta- ja viestintätyön avulla. Osallistuvassa budjetoinnissa demok-
ratialähettiläsmallin tavoitteena on kohderyhmien osallisuuden edistä-
minen etenkin niillä alueilla, joissa edellisellä osallistuvan budjetoinnin 
toimeenpanokierroksella äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi. Kokeilusta 
saadaan tietoa siitä, kuinka voidaan tavoittaa nopeasti asukkaita, ker-
toa heille innostaen asianmukaista tietoa osallistuvaan budjetointiin 
osallistumisesta, äänestämisestä ja vaikuttamisesta sekä kuinka järjes-
tää kohderyhmiä erityisen hyvin tavoittavia tapahtumia paikallistunte-
musta hyödyntäen.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen toimeenpanokierroksen 2018–
2019 yhteydessä toteutettiin laajasti järjestöyhteistyötä, ja vahvistettiin 
nuorten ja maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa kouluttamalla fasilitaattoreita 
ja viestinnällä. Fasilitaattorit tukivat muun muassa maahanmuuttaja-
taustaisten helsinkiläisten osallistumista osallistuvan budjetoinnin pro-
sessiin. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään vuoden 2020 syksyllä käyn-
nistyvän osallistuvan budjetoinnin toisen kierroksen toimeenpanossa. 
Lisäksi Helsinki käynnisti vuoden 2020 keväällä Demokratia 2020 -
hankkeen, jonka toimenpiteisiin sisältyy venäjänkielisten fasilitaattorien 
kouluttaminen. Fasilitaattorit tukevat venäjänkielisiä helsinkiläisiä osal-
listuvaan budjetointiin osallistumisessa ja vahvistavat heidän tietämys-
tään erilaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Edellä kuvatun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki to-
teuttaa laajamittaisesti yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia edistävää työtä ja demokratiakasvatusta.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 602

HEL 2019-012941 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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§ 241
Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta 
päiväkotien työntekijöille

HEL 2020-001929 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jaana Pelkonen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että osana hyvää työnantajapolitiikkaa kaupunki voisi tarjota 
päiväkotien henkilöstölle Helsingin brändin mukaiset ulkoiluvaatteet. 
Aloitteen mukaan ulkoilu säällä kuin säällä on olennainen osa lasten 
päiväkotipäivää ja myös henkilökunnalla on oltava tähän oikeanlaiset 
varusteet. Aloitteessa todetaan, että kunnolliset ulkoiluvarusteet ovat 
henkilökunnalle iso investointi, vaikka työvaatekustannukset voi jois-
sain tapauksista vähentää verotuksessa. Aloitteessa ehdotetaan, että 
yhtenäinen vaatetus ei olisi pakollinen, mutta kaupunki hankkisi yhte-
näiset vaatteet niitä toivoville. Ulkoiluvaatteet olisi aloitteen mukaan se-
kä hyvä henkilöstöetu että tukisi työssä viihtymistä. Hankintaa toteutet-
taessa pitäisi huomioida henkilöstön toiveet ja tuotteiden kestävyys.

Kaupunginhallitus pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen ke-
hittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä mutta katsoo, 
että tarkoituksenmukaisimmat keinot tulee arvioida kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalla ja sen perusteella osana budjettiprosessia.
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Virka- ja työpuvuista ja suojavaatetuksesta on määräykset kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 2 §:ssä. Jos työnantaja 
velvoittaa viranhaltijan/työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista 
virka-/työpukua tai määriteltyä suojavaatetusta, työnantajan tulee läh-
tökohtaisesti hankkia ja huoltaa tällainen puku tai vaatetus.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ei ole velvoitettu käyttämään työssään 
tiettyä määriteltyä vaatetusta. Näin ollen ulkoiluvaatteiden tarjoamises-
sa varhaiskasvatuksen henkilöstölle olisi kysymys erillisestä henkilös-
töedusta. 

Ulkoiluvaatteiden hankinta henkilöstöetuna olisi hankalaa käytännön 
näkökulmasta, koska vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden 
vaihtelun johdosta ulkovaatteita tulisi olla useita erilaisia. Myös henki-
löstön vaihtuvuus ja lyhytaikaisten sijaisten määrä aiheuttaisivat haas-
tetta ulkoiluvaate-edun toteuttamisessa. Helsingin kaupungin kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen palveluksessa olevia 
päiväkotien työntekijöitä on noin 4 800 pois lukien lyhytaikaiset sijaiset. 
Pelkästään kaupungin brändin mukaisen (logolla varustettu / laadukas) 
kuoritakin hinta olisi 40 - 88 euroa kappale. Näin ollen jo kuoritakin kus-
tannusvaikutus olisi kertahankintana varhaiskasvatuksen henkilöstön 
osalta välillä 192 000 - 422 400 euroa. Kun sopivaa vaatetusta hankit-
taisiin eri vuodenaikoihin ja sääolosuhteisiin olisi kustannus moninker-
tainen. 

Hallinnollinen lisätyö huomioon ottaen ulkovaatetuksen hankkimista 
päiväkotien työntekijöille ei voida pitää perusteltuna, tavanomaisena ei-
kä työnantajalle aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen myöskään 
kohtuullisena. Henkilöstöetujen kokonaisuutta tulee tarkastella ja kehit-
tää kaupunkitasoisesti. Verotuksen näkökulmasta (tuloverolain 69 §) 
saajalleen verovapaasta tavanomaisesta henkilökuntaedusta on kyse 
vain tilanteissa, joissa etu on tavanomainen ja kohtuullinen sekä kaik-
kien kyseeseen tulevien työntekijöiden käytettävissä heidän niin halu-
tessaan.  

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 601

HEL 2020-001929 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jaana Pelkosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Uusi kappale päätösehdotuksen ensimmäisen kappa-
leen jälkeen:

"Kaupunginhallitus pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen ke-
hittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä mutta katsoo, 
että tarkoituksenmukaisimmat keinot tulee arvioida kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalla ja sen perusteella osana budjettiprosessia."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
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§ 242
Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edustus ja val-
vonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

HEL 2020-003313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti Veronika Honkasalon kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Selvitetään mahdollisuutta laajentaa esimerkiksi kaupunkita-
soisen suosituksen kautta henkilöstön läsnäolo-oikeutta kaik-
kiin lautakuntiin.

Valtuutettu Pentti Arajärvi ehdotti valtuutettu Ilkka Taipaleen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitteen valtuusto esittää selvitettäväksi 
mahdollisuutta toteuttaa kaupungin palveluksessa olevien 
osalta henkilöstödemokratiaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

3 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta laajentaa esimerkiksi kaupun-
kitasoisen suosituksen kautta henkilöstön läsnäolo-oikeutta kaikkiin 
lautakuntiin. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 29
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Kat-
ju Aro, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Otto Meri, Dani Nis-
kanen, Matti Parpala, Wille Rydman

Tyhjä: 49
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Kaisa Hernberg, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Os-
kala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokor-
pi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna 
Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Anna Vuorjoen ehdotta-
maa toivomuspontta.

4 äänestys

Valtuutettu Pentti Arajärven ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen valtuusto esittää selvitettäväksi 
mahdollisuutta toteuttaa kaupungin palveluksessa olevien osalta henki-
löstödemokratiaa .
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Kat-
ju Aro, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Nasima Razmyar, Sul-
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daan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka 
Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Atte Kaleva, Otto Meri, Matti Parpala, Wille Rydman

Tyhjä: 54
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Sampo Ter-
ho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuo-
ri, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Pentti Arajärven ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin pelastuslaitoksen tulee parantaa ja turvata henki-
löstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista niin, että pelastuslautakun-
nan tulisi valvoa henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön edustus va-
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rahenkilöineen pelastuslautakunnan kokouksiin tulisi tulla pysyväksi 
käytännöksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (29 luku 7 §) pelastuslau-
takunnan läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijöillä ja sen lisäksi pormes-
tarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä 
sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. 
Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää pelastuslauta-
kunnan osalta pelastuskomentaja. Kaupungin toimielimissä ei ole hen-
kilöstön edustajia, vaan henkilöstön edustus ja osallistaminen tapahtu-
vat kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edustuksellisissa 
yhteistoimintaelimissä kaupunkitasolla sekä toimiala-, liikelaitos- ja vi-
rastotasolla.

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisesti neuvotellul-
la yhteistoimintasopimuksella on luotu rakenteet työnantajan ja henki-
löstön väliselle yhteistoiminnalle. Yhteistoimintajärjestelmässä on yh-
distetty sekä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, että työ-
suojelun yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat. Hyvin toimiva yh-
teistoiminta edistää luottamusta ja turvallisuuden kokemusta toimin-
taympäristössä, jossa tapahtuu paljon muutoksia. 

Pelastuslaitoksessa on kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaises-
ti henkilöstötoimikunta, joka toimii edustuksellisena yhteistoimintaeli-
menä. Henkilöstötoimikunnassa työnantajaa edustavat organisaation 
johtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöpäällikkö ja työsuojelu-
päällikkö. Henkilöstöä henkilöstötoimikunnassa edustavat pääsopijajär-
jestöjen nimeämät henkilöstön edustajat sekä työsuojeluvaltuutetut. 
Pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnassa käsitellään pelastuslaitok-
sen henkilöstöä ja palveluja koskevia yhteistoiminta- ja työsuojelun yh-
teistoiminta-asioita kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen strategian ja ta-
voitteiden toteutumista sekä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen 
ja työkykyyn vaikuttavia asioita.  

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtoryhmissä on mukana 1-2 hen-
kilöstön edustajaa. Lisäksi kaupungilla on käytössä yhteistoimintavas-
taavajärjestelmä, jonka mukaan organisaatioihin on mahdollisuus valita 
henkilöstöstä yhteistoimintavastaavia. Järjestelmän käyttöönotosta 
päättää organisaation johtaja. Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen 
kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden, henkilöstön työhyvinvoin-
nin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi. Yhteistoimintavastaava toimii 
samalla työsuojeluasiamiehenä. 

Vastaus on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että pelastuslaitoksen henkilöstötoi-
mikunnan tulee käsitellä ja seurata Helsingin kaupungin yhteistoiminta-
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sopimuksen mukaisesti muun muassa laajalti työntekijöiden turvallisuu-
teen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Pelastuslautakunnan 
tehtäviin kuuluvan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen seuran-
nan osana on tarkoituksenmukaista, että lautakunnalle raportoidaan 
myös laitoksen työhyvinvoinnin tilasta.  Kaupunginhallitus edellyttää 
varmistamaan henkilöstön osallisuuden sekä yhteistoimintamenettelyn 
toimivuuden siten, että asiat tulevat henkilöstötoimikunnan käsittelyyn 
riittävässä laajuudessa ja riittävän varhaisessa vaiheessa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 600

HEL 2020-003313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin toisen kappaleen loppuun: 
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”Kaupunginhallitus suosittelee, että jatkossakin henkilöstöllä on edus-
tus lautakunnassa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 tyhjä).

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin loppuun: ”Kaupunginhallitus 
edellyttää varmistamaan henkilöstön osallisuuden sekä yhteistoiminta-
menettelyn toimivuuden siten, että asiat tulevat henkilöstötoimikunnan 
käsittelyyn riittävässä laajuudessa ja riittävän varhaisessa vaiheessa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 243
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kaupungin ulko-
puolisista asiantuntijapalveluostoista

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen 
kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhalli-
tukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

A. Vastataan aloitteessa asetettuihin vastaamatta jääneisiin kysymyk-
siin 1) Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman lisääntymi-
seen? ja 2) Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta ostojen 
tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?

B. Lisäksi selvitetään tarkemmin, onko mahdollista saada taloudellisia 
säästöjä toteuttamalla suurempi osa ostetuista asiantuntijapalveluista 
omana työnä.

C. Selvitetään asiantuntijaostojen seurannan kehittämistä siten, että 
voidaan raportoida, millä perusteilla ulkopuolisiin ostoihin päädytään ja 
mikä osuus ostoista kilpailutetaan.

D. Selvitetään asiantuntijapalveluihin liittyvien tarjousten ja sopimusten 
julkistaminen kaupungin verkkosivuilla.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi seuraavasti: A. 
Vastataan aloitteessa asetettuihin vastaamatta jääneisiin kysymyksiin 
1) Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman lisääntymi-
seen? ja 2) Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta ostojen 
tarkoituksenmukaisuus voidaan taata? B. Lisäksi selvitetään tarkem-
min, onko mahdollista saada taloudellisia säästöjä toteuttamalla suu-
rempi osa ostetuista asiantuntijapalveluista omana työnä. C. Selvite-
tään asiantuntijaostojen seurannan kehittämistä siten, että voidaan ra-
portoida, millä perusteilla ulkopuolisiin ostoihin päädytään ja mikä 
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osuus ostoista kilpailutetaan. D. Selvitetään asiantuntijapalveluihin liit-
tyvien tarjousten ja sopimusten julkistaminen kaupungin verkkosivuilla.

Jaa-äänet: 42
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Ot-
so Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, 
Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Lilja Tammi-
nen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuo-
ri, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Kat-
ju Aro, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuor-
teva, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Tuomas 
Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka 
Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väy-
rynen

Tyhjä: 6
Jussi Chydenius, Ville Jalovaara, Emma Kari, Nasima Razmyar, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki laatii kaupunginhallitukselle selvityksen, josta 
ilmenevät muun muassa seuraavat asiat:

1. Asiantuntijapalveluostojen tilirakenteen selventäminen siten, että 
tilirakenteesta selkeästi käy ilmi, minkälaisesta ostosta on kyse, 
miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutet-
tu?

2. Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman merkittä-
vään lisääntymiseen vuodesta 2012-2013?

3. Miksi asiantuntijapalveluita ei ole tehty kaupungin omana työnä?
4. Mikä taho kaupungissa koordinoi asiantuntijapalveluiden ostoja 

kaupungin kokonaisorganisaation näkökulmasta?
5. Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta asiantuntija-

palveluiden ostojen tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?
6. Miltä ulkopuolisilta yhtiöiltä Helsingin kaupunki on pääosin tehnyt 

asiantuntijapalveluostoja?

Kaupunginhallitus toteaa kaupungin käyttämän tilirakenteen osalta, että 
kaupungin tilirakenne on julkishallinnon JHS 192 -suosituksen ja kun-
tien kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukainen. Kuntien automaattis-
ta talouden raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa ja ohjaa lain-
säädäntökokonaisuus, jota täydentää valtiovarainministeriön laatima ja 
ylläpitämä Aura-käsikirja.

Lainsäädäntökokonaisuuden lakiosuus annettiin eduskunnalle hallituk-
sen esityksenä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koske-
vaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019). Laintasoista sääntelyä täydenne-
tään valtioneuvoston asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta 
säädetään kuntalain 112 §:ssä. Asetuksella annetaan tarkempia sään-
nöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, 
rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista  tiedoista sekä talousar-
vion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpää-
töksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Tietosisällön 
osalta määritellään taloustietojen raportointia ohjaavat kuntien ja kun-
tayhtymien tililuettelot, palveluluokitukset ja sektoriluokitukset. Tietosi-
sällön muodostamista ohjaavat lisäksi muun muassa kustannuslasken-
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nan ohjeistus sekä kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston voimassa 
olevat yleisohjeet ja lausunnot.

1.1.2021 tulee voimaan uusi tiliryhmittely, jossa palveluiden ostoja, 
muun muassa asiantuntijapalveluiden ostoja, eritellään nykyistä ryhmit-
telyä tarkemmin. Tilirakenne ei kuitenkaan mahdollista raportointia siitä, 
miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutettu.

Kaupunki on tehnyt vuosina 2017-2019 ulkopuolisia asiantuntijapalve-
luiden ostoja noin 154 miljoonalla eurolla (alv 0 %). Valtuustoaloittees-
sa mainittu 470 miljoonaa euroa on koko tiliryhmän "toimisto-, pankki- 
ja asiantuntijapalvelut” summa vuoden 2017-2019 ostoista. Vuosina 
2017-2019 kaupungilla on ollut useita kehityshankkeita, kuten digitali-
saatio-ohjelma, joiden toteuttamisen tueksi on hankittu ulkopuolisia 
asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalveluita hankitaan sellaisissa tilanteissa, joissa kaupungil-
la itsellään ei ole riittävää osaamista tai riittäviä resursseja eikä ole tar-
koituksenmukaista rakentaa kyseistä osaamista kaupungille, esimer-
kiksi rekrytoimalla tietyn alueen asiantuntijoita kaupungin omaan palve-
lukseen.

Helsingin kaupungilla hankintayksikköinä toimivat hallintosäännön 20 
luvun 7 §:n mukaisesti kaupunginkanslia, tarkastusvirasto, toimialat, lii-
kelaitokset sekä pelastuslaitos. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa  kaupungin 
hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä. Kaupunginkanslia on 
kilpailuttanut asiantuntijapalveluiden yhteishankintasopimuksia ja lisäk-
si hankintayksiköillä on omia erillishankintoina toteutettuja asiantuntija-
palveluita koskevia hankintasopimuksia. Asiantuntijapalveluiden ostoja 
koordinoidaan osana kaupungin hankintatoimen ohjausta. Näitä palve-
luita tai niiden ostoja ei seurata erikseen kaupunkitasoisesti.

Helsingin kaupungin hankintoja koskevat määräykset sisältyvät hallin-
tosääntöön ja talousarvion noudattamisohjeeseen. Lisäksi hankinnois-
sa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista (hankintalaki 1397/2016) ja lakia vesi- ja energiahuollon, liiken-
teen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki 1398/2016). Näiden 
erityislakien ohella ovat tavanomaisesti huomioon otettavia myös kun-
talaki (410/2015), hallintolaki (434/2003), laki tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006; 
tilaajavastuulaki) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999; julkisuuslaki). Kaupungin hankintakäsikirjassa annetaan 
käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita hankintojen toteuttamiseksi tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla ja lainsäädäntöä noudattaen. Lisäksi kaupun-
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gilla on erilliset ohjeet puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen ja ti-
lausten sekä pienhankintojen toteuttamista varten. Asiantuntijapalvelui-
den ostojen tarkoituksenmukaisuudesta vastaa hankinnasta päättävä 
taho.

Liitteessä 2 on esitetty tiliryhmässä "toimisto- pankki- ja asiantuntijapal-
velut" vuosina 2017-2019 tehdyt ostot sadan euromääräisesti suurim-
man yhtiön osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.

Esitys on valmisteltu talous- ja suunnitteluosastolla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 606

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Asia palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi seu-
raavasti: 

A. Vastataan aloitteessa asetettuihin vastaamatta jääneisiin kysymyk-
siin 1) Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman lisääntymi-
seen? ja 2) Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään jotta ostojen 
tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?

B. Lisäksi selvitetään tarkemmin, onko mahdollista saada taloudellisia 
säästöjä toteuttamalla suurempi osa ostetuista asiantuntijapalveluista 
omana työnä.

C. Selvitetään asiantuntijaostojen seurannan kehittämistä siten, että 
voidaan raportoida, millä perusteilla ulkopuolisiin ostoihin päädytään ja 
mikä osuus ostoista kilpailutetaan.

D. Selvitetään asiantuntijapalveluihin liittyvien tarjousten ja sopimusten 
julkistaminen kaupungin verkkosivuilla. 

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

21.09.2020 Pöydälle

14.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi
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§ 244
Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpotta-
miseksi

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin Kauppatorin lokkiongelman 
helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kauppatorin lokkiongelmaa on yritetty 
hoitaa pitkän ajan kuluessa monilla eri tavoin. Erilaisia hävitys- ja tor-
juntakeinoja on kokeiltu mutta tehokkaita keinoja ei ole löytynyt. Lok-
kiongelmaa on kuitenkin saatu lievennetyksi torille asetettujen vaaka-
suorien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen 
sivuverkotusten avulla. Myös lintujen ruokintakielto on todennäköisesti 
auttanut. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut yhdessä to-
ria hallinnoivan Tukkutorin kanssa pyrkivät vähentämään ja poistamaan 
ongelmaa. 

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotus-
laitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita hämärässä mutta ke-
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säisessä Helsingissä koko toriaika on valoisaa aikaa. Häiriövalon voi-
makkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille aiheu-
tuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-
kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on 
havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotus-
laitteiden ohella kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokkipoliisei-
na”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista ruokin-
taa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvilta voi-
sivat olla tehokkaimpia keinoja Kauppatorilla.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaos-
ton lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 604

HEL 2019-009558 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 70

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin ja Kauppato-
rin lokkiongelman torjumiseksi selvitettäisiin muualla toimiviksi osoittau-
tuneita keinoja, esimerkiksi laserin käyttöä.

Kauppatorilla on ollut tahallisen lokkien ruokinnan synnyttämä lokkien 
sieppailuongelma ainakin 60 vuoden ajan. Useat virkamies- ja päättä-
jäsukupolvet ovat ehdottaneet erilaisia hävitys- ja torjuntakeinoja on-
gelman ratkaisemiseksi, ja monia on kokeiltukin. Aktiivisuus tulee epäi-
lemättä jatkumaan tulevaisuudessa, koska tehokkaita keinoja ei ole löy-
tynyt. Ongelman luonnetta ja sen vaikeaa torjuttavuutta ei yleisesti 
ymmärretä. Se johtuu ennen muuta siitä, että lokkien hyvä muisti ja 
vertaisoppiminen säilyttävät kerran opetellun tavan. 

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotus-
laitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita etenkin hämärissä. 
Kesäisessä Helsingissä eletään koko toriaika valoisassa. Häiriövalon 
voimakkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille ai-
heutuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-
kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on 
havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Lokkiongelmaa on saatu lievennetyksi torille asennettujen vaakasuo-
rien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen si-
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vuverkotusten avulla. Myös lintujenruokintakielto luultavasti auttaa 
asiassa, vaikka turistit rikkovatkin sitä tietämättään ja jotkut helsinkiläi-
set piittaamattomuuttaan. Ympäristöpalvelut on mielellään yhteistyössä 
toria hallinnoivan Tukkutorin kanssa ongelman edelleen pienentämi-
seksi.

Helsingin lokkiongelmakohteista tilanne on ehkä parhaiten hallinnassa 
Linnanmäellä, joka on runsaan kojuruokatarjontansa vuoksi lokeille 
houkutteleva. Kioskien edustojen siimoittaminen ja ruoantähteiden jat-
kuva siivoaminen toimivat. Jälkimmäinen vaatii paljon työvoimaa.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotus-
laitteiden ohella joskus kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokki-
poliiseina”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista 
ruokintaa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvil-
ta olisivat luultavasti myös Kauppatorilla tehokkaimmat keinot.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 245
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen 
pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet laatia sähköpotkulautojen 
pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle säännöt yhteistyössä alan yrit-
täjien kanssa. Lisäksi aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki aloittaa 
keskustelun liikenneministeriön kanssa sähköpotkulautojen huomioimi-
sesta tieliikennelaissa.

Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja viranomaistahojen 
kanssa sähköpotkulautojen turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. 
Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa hae-
taan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen 
käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Keskustelun tuloksista ra-
portoidaan kaupunkiympäristölautakunnalle.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa kaupunki 
on kehottanut alan yrityksiä opastamaan käyttäjiä pysäköimään oikein. 
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Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu 
toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakier-
rostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja 
ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotkulau-
tayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyhteis-
työtä koskeva tapaaminen poliisin kanssa.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 532

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
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14.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä asian liitteeksi kaupungin-
hallitukselle 4.9.2020 toimitetun lisäselvityksen.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 78

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudet liikkumisvälineet ja -palvelut auttavat osaltaan edistämään kes-
tävää liikkumista, alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimi-
vuutta. Sähköpotkulautayrityksiltä saadun tiedon mukaan sähköpotku-
laudoilla oli marraskuun 2019 loppuun mennessä tehty Helsingissä yli 
1,8 miljoonaa matkaa. Kaupunkipyörillä tehtiin suunnilleen samana ai-
kana noin kolme miljoonaa matkaa. Kaupunkilaiset ovat matkamäärien 
perusteella ottaneet aktiivisesti käyttöönsä uudet liikkumispalvelut. 
Sähköpotkulaudat ovat myös herättäneet paljon keskustelua mm. liik-
kumisen turvallisuuden, ajokäyttäytymisen ja lautojen pysäköinnin joh-
dosta.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmen-
nyt, että lautojen pysäköinnin osalta tärkeimmässä roolissa ovat varsi-
naiset sähköpotkulautojen käyttäjät. Tämän johdosta kaupunki on oh-
jeistanut, että sähköpotkulautayritysten tulee opastaa käyttäjiä pysä-
köimään oikein. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön menettelyn, jos-
sa käyttäjän tulee ottaa pysäköinnistään valokuva palauttaessaan pot-
kulautaa. Tämän toivotaan osaltaan ohjaavan parempiin pysäköintita-
poihin. Yhdellä sähköpotkulautayrityksellä on myös tarjolla käyttäjilleen 
hyviin ajo- ja pysäköintitapoihin opastava ajokoulu internetissä. 

Varsinaiset pysäköintiruudut eivät sovellu kovin hyvin sähköpotkulauto-
jen nykyiseen toimintatapaan, joka perustuu asemattomuuteen ja sii-
hen, että käyttäjät voivat vapaasti ajaa hyvin lähelle matkakohteita, joita 
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on kaikkialla kaupungissa. Etenkin kantakaupungista on myös vaikea 
löytää vapaata tilaa vain potkulaudoille varatuille pysäköintiruuduille.

Pysäköintipaikkoja ja -rajoituksia on mahdollista luoda virtuaalisesti 
sähköpotkulautayritysten sovellusten avulla, huomioiden kuitenkin pai-
kannusta koskevat tekniset rajoitteet. Yrityksiä on kehotettu luomaan 
esimerkiksi päärautatieaseman laiturialueelle pysäköintikielto, ja kaikki 
ovat näin myös toimineet. Yritysten kanssa on lisäksi keskusteltu mah-
dollisuuksista kokeilla keskitettyä pysäköintiä vilkkailla alueilla, kuten 
metroasemien läheisyydessä. Keskustelua tästä jatketaan HKL:n ja yri-
tysten kanssa heti alkuvuodesta 2020. 

Mahdollisuudet sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyyn ja ohjaami-
seen lainsäädännön tai muiden säännösten perusteella ovat Suomessa 
rajalliset. Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet kaupunkien omat järjes-
tyssäännöt on korvattu järjestyslailla vuonna 2003. Monissa muissa 
maissa ja kaupungeissa on Suomesta poikkeavaa lainsäädäntöä, 
sääntöjä ja käytäntöjä sähköpotkulautojen ja muiden mikroliikkumisen 
kulkuvälineiden pysäköinnin järjestämisessä.

Sähköpotkulautayritykset toimivat yleensä useassa maassa ja näin on 
mahdollista saada tietoa muualla käytössä olevista käytännöistä ja nii-
den toimivuudesta. Yritykset soveltavat muualla kehittämiään paran-
nuksia myös Suomessa. Lisäksi valtion viranomaiset seuraavat liikku-
mispalveluiden kehittymistä, ja Helsingin kaupungilla on jo ollut keskus-
telua sähköpotkulaudoista mm. liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 
Sähköpotkulautojen ja muiden uusien mikroliikkumisen kulkuvälineiden 
tulo on huomioitu EU -tasollakin ja joihinkin niihin liittyviin EU-
direktiiveihin on mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat 
Suomessakin.

Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu 
toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakier-
rostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja 
ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotkulau-
tayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyhteis-
työtä koskeva tapaaminen poliisin kanssa. Poliisille on ajoneuvojen siir-
tolaissa määritetty velvoite siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavat ajo-
neuvot. Poliisin henkilöresurssit ovat kuitenkin rajalliset sähköpotkulau-
tojen väärinpysäköinnin valvomiseen.

Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautaliikenne ja yritystoiminta 
kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja viran-
omaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Lii-
kenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa hae-
taan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen 
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käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristölauta-
kunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Käsittely

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautalii-
kenne ja yritystoiminta kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhe-
lua yritysten ja viranomaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin 
edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä kes-
kusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulauto-
jen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupun-
kiympäristölautakunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
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§ 246
Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen 
käyttöönotosta joukkoliikenteessä

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Rissanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönottoa Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) joukkoliikenteessä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että HSL toteutti keväällä laajan selvityksen, 
jossa käytiin läpi useita lippuratkaisuja mm. aloitteessa esitettyyn ly-
hyen matkan kertalippuun liittyen, myös yhden vyöhykkeen lipun osal-
ta. Tarkastelu perustui sekä liikennemallilla että asiakaskeskeisillä me-
nettelyillä tehtyihin arvioihin matkustuksen ja lipputulojen muuttumises-
ta. Samassa yhteydessä tarkasteltiin mahdollisten toteutusten resurssi-
vaatimuksia. Selvityksen lopputulos oli, että mikään uusi lippuratkaisu 
ei juurikaan lisäisi kestävien kulkumuotojen osuutta, mutta aiheuttaisi 
riskin merkittävään lipputulojen menetykseen. 
Lipputuotteita koskeva selvitys esiteltiin keväällä HSL:n hallituksen ko-
kouksessa, jossa päätettiin, että lipputuotteistoon ei tuoda uutta ns. ly-
hyen matkan kertalippua.

HSL:n tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun 
selkeyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka 
kustannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kul-
kumuotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaeh-
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doilla tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto 
myös A, B ja C-vyöhykkeillä.

Aloitteesta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja 
HSL:ltä. Kaupunkiympäristölautakunta kannatti lausunnossaan selvi-
tyksen tekemistä yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotosta. HSL on 
lausuntonsa jälkeen ilmoittanut lipputuotteita koskevan selvityksen tu-
lokset sähköpostitse.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Laura Rissasen aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 531

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään kappaleeksi viisi:

”HSL:n tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun 
selkeyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka 
kustannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kul-
kumuotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaeh-
doilla tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto 
myös A, B ja C-vyöhykkeillä. ”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 36

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhalli-
tukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimia-
lueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimival-
taan.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja 
lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi 
ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutok-
sista. 
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Kaupunginhallitus antoi 28.2.2011 lausunnon taksa- ja lippujärjestel-
män vyöhykemalleista. Kaupunginhallitus totesi, että kantakaupungin 
joukkoliikennejärjestelmä perustuu pitkälti raitioliikenteeseen ja kanta-
kaupungin joukkoliikennematkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Kaarimal-
lissa taksa- ja lippujärjestelmään tulisikin sisältyä vain A-vyöhykkeelle 
kelpaava, kertaliput ja arvoliput sisältävä ”city-lippu”, joka palvelee sa-
tunnaista liikkumista kantakaupungin raitio-verkostolla.

Lausunnossaan 2.4.2012 taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajoista ja 
lippujen hinnoitteluperiaatteista, kaupunginhallitus totesi, että mahdolli-
suus raitiovaunulippuun on syytä säilyttää taksa- ja lippujärjestelmässä.

Kaupunginhallitus antoi 16.9.2013 lausunnon lippujen hinnoitteluperi-
aatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa. Siinä todettiin, et-
tä kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin 
vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin vähene-
minen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. Aiempien 
selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta ar-
vo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja kertalippujen 
hintaa korottaa.

Kaupunginhallituksen 9.9.2019 hyväksymässä lausunnossa HSL:n 
alustavasta TTS -suunnitelmasta vuosille 2020-2022 todetaan: ”Vyöhy-
keuudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Kun nähdään, miten 
kuntakohtaiset lipputulot ja liikenteen hoidon kustannukset uudistetussa 
vyöhykejärjestelmässä kehittyvät, voidaan lipunhintoihin ja lippulajeihin 
tehdä tarkistuksia.”

Aiempiin kaupunginhallituksen antamiin lausuntoihin ja vyöhykemuu-
toksesta helsinkiläisille aiheutuneeseen joukkoliikennematkojen kallis-
tumiseen viitaten, kaupunkiympäristölautakunta kannattaa selvitystä 
yhden vyöhykkeen kertalipun vaikutuksista. Tariffiuudistuksessa kerta-
lippujen ja kausilippujen välinen hintasuhde muodostui suuremmaksi, 
kuin mitä HSL alun perin tavoitteli. Lautakunta ehdottaa, että HSL sel-
vittää vaikutukset ja mahdollisuudet yhden vyöhykkeen kertalipuista 
sekä näiden johtopäätöksenä suunnittelee hinnoittelun yhden vyöhyk-
keen kertalipuille. Yhden vyöhykkeen lippuja tulisi saada kaikilla vyö-
hykkeillä (A, B, C), tosin Helsingin näkökulmasta tärkein on vyöhyke A. 
D-vyöhykkeellä yhden vyöhykkeen lipun ostaminen on mahdollista jo 
nykyisin. Ehdotetun tariffimuutoksen vaikutusarvioinnissa on huomioi-
tava miten yhden vyöhykkeen sisäisten joukkoliikennematkojen mah-
dollinen lisääntyminen vaikuttaa pidempien joukkoliikennematkojen 
houkuttelevuuteen. Ensisijaisena tavoitteena on edelleen lyhyiden mat-
kojen kulkeminen lihasvoimin. Pidemmillä matkoilla joukkoliikenteen on 
tärkeää pysyä kilpailukykyisenä yksityisautolla tehtäville matkoille.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 247
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laa-
jentamisesta Vuosaareen

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkipyöräverkkoa laajennetaan Vuosaareen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkipyöräjärjestelmän laajennuksen 
suunnittelu on käynnissä, ja siinä huomioidaan aloitteessa esitetty pal-
velun käyttöönotto Vuosaaressa. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 
(HKL) selvittää parhaillaan muun muassa hankintaoikeudellisia mah-
dollisuuksia kaupunkipyöräpalvelun laajentamiseksi nykyisen hankinta-
sopimuksen puitteissa. Voimassaoleva sopimuskausi päättyy vuonna 
2025.

HKL tuo tarkemman selvityksen lisähankintamahdollisuuksista johto-
kunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksien 
selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa laa-
juudessa. Laajennuksia koskevassa hankesuunnittelussa huomioidaan 
hankintaoikeudellisten asioiden lisäksi muun muassa palvelun kysyntä 
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sekä mahdollisuudet laajennuksen toteuttamiseen talousarvion 2021 
mukaisten määrärahojen puitteissa. 

HKL:n johtokunta saa laajennuksia koskevan hankesuunnitelman pää-
tettäväkseen myöhemmin vuoden 2020 aikana. Mikäli verkoston laa-
jennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, on se mahdollista ottaa 
mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 alkavaa 
seuraavaa sopimuskautta valmisteltaessa.

Kaupunkilaiset ovat toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia 
pitkin. Kaupunkipyöräjärjestelmää onkin aiempien kehittämistoimenpi-
teiden yhteydessä laajennettu Kehä l:lle asti, painottaen Itä-Helsinkiä. 
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.6.2020, että kaupunkipyörä-
järjestelmän asema- ja pyörämäärän kasvattaminen on ensisijainen jär-
jestelmän kehittämisen vaihtoehto sen toteutuskelpoisuuden ja tehok-
kuuden perusteella. Ehdotuksia tulevista kaupunkipyörien asemien si-
jainneista kerättiin Kerro kantasi -kyselyn avulla elo-syyskuun 2020 ai-
kana. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vastauksessa on huomioitu aloitteesta 
saadut kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johto-
kunnan lausunnot.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 566

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.04.2020 § 54

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran 
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes 
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyö-
räpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat 
myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun 
kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteen-
sopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 
1090 kaupunkipyörää. 
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Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti 
kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupun-
kipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukas-
kysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Hel-
sinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan pää-
töksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityi-
sesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysimit-
taisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkes-
kustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta 
asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä alu-
een ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty 
mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypu-
rossa. 

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edel-
leen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa 
määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut enna-
koitua selvästi suurempaa. 

HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista 
johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuk-
sien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. 

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat 
laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhem-
min vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuo-
den 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se ote-
taan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 al-
kavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuk-
sesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen 
kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

23.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
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Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 45

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuu-
luu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyörä-
asemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva 
Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuul-
la. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 
2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tar-
kasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukai-
sesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen 
erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartio-
harjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjes-
telmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä 
pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kau-
punkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaver-
kosto on suunniteltu tiiviiksi. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, 
ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen 
HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta 
hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdolli-
suudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä 
ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä jär-
jestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.
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Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajenta-
minen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-
tella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape 
Lovénin vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 248
Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite viherrakentamisen lisäämises-
tä katukuvassa

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan viherrakentamisen lisäämistä katukuvassa yhteistyössä mui-
den toimijoiden, kuten yritysten ja järjestöjen, kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kausikasvi-istutusten yhteydessä on teh-
ty jo pitkään yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Muun muassa 
Helsingin ydinkeskustan kahdeksan liikekorttelin kausikasvi-istutukset 
on toteutettu edellä mainittujen tahojen tilauksella. Kaupungin organi-
soimassa Hyvä kasvaa Helsingissä -liikkeessä paikallisia yrityksiä kut-
suttiin mukaan rahoittamaan istutusastioita muun muassa Malminkar-
tanon asema-aukiolle. Samoin Kauppapuutarhaliitto ja Kansainvälinen 
kukkasipulikeskus ovat lahjoittaneet useina vuosina kaupungille suuren 
määrän kukkasipuleita. 

Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii kaikessa suunnittelussa ja raken-
tamisessa ensisijaisesti säilyttämään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista 
kasvillisuutta osana kaupunkimaisemaa. Istutusastioita ja kasviryhmiä 
sijoitetaan liikenteellisesti tai ihmisten liikkumisen kannalta keskeisille 
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paikoille, kuten kokoojakaduille, aukioille, toreille, asemille, ostoskes-
kuksien yhteyteen ja liikenteenjakajiin. Sijoituspaikkoja on eniten kan-
takaupungin alueella, vaikkakin jokaiseen suurpiiriin sijoitetaan tasa-
puolisesti näyttäviä kausi-istutusryhmiä. Vuosittain etsitään myös spon-
sorirahoituksella toteutettavia kohteita.

Viherrakentamista edistettäessä tulee ottaa huomioon muun muassa, 
että kaupunkiympäristössä kasvillisuus vaatii menestyäkseen riittävästi 
tilaa. Olemassa olevilla kaduilla pysyvän maanvaraisen kasvillisuuden 
lisääminen on haasteellista ilman muutoksia esimerkiksi eniten katuti-
lasta tilaa vievälle ajoneuvoliikenteelle tai tienvarsipysäköinnille varat-
tuun tilaan. Kasvillisuus vaatii myös säännöllistä ylläpitoa ja hoitoa. 
Esimerkiksi kausikasvi-istutusten lisääminen edellyttäisi erityisesti nii-
den hoitoresurssien kasvattamista. Ylläpidon kannalta laajemmat viher-
rakentamiskokonaisuudet ovat helppohoitoisempia ja sitä kautta kus-
tannustehokkaampia kuin pienet erilliset kasvillisuusalueet.

Aloitteesta on saatu lausunto kaupunkiympäristölautakunnalta. Lau-
sunnossaan kaupunkiympäristölautakunta piti tarpeellisena selvittää, 
miten uusia katupuiden istutuksia voidaan suunnitella ja toteuttaa ei 
vilkkaasti liikennöidyille kaduille kantakaupungissa osallistamalla suun-
nitteluun kadun asukkaita. Esimerkkinä nostettiin esiin aloitteessakin 
mainittu Baker Street -alueen viherryttämisprojekti, jossa esimerkiksi 
pysäköinnille varattua tilaa on esitetty muutettavaksi viheralueiksi ja au-
toliikenteelle varattua katutilaa kävelyalueiksi, joille sijoitettaisiin myös 
katupuita. Kaupunginhallitus suhtautuu selvityksen tekemiseen myön-
teisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että viherrakentamisen edistäminen katuku-
vassa yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen on tavoitteena hyvä ja kanna-
tettava. Yritysten ja yhteisöjen ideoille ja ajatuksille katukuvan vihrey-
den lisäämisestä suhtaudutaan myönteisesti. Kaupunginhallitus katsoo 
kuitenkin, että viherrakentamista tulee edistää tähän osoitettujen mää-
rärahojen puitteissa paikkoihin, missä kasvillisuudella on mahdollisuus 
menestyä. 

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
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valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 526

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 244

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinkiin lisätään kasvillisuuden 
määrää katujen varrella yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten yritys-
ten ja järjestöjen kanssa. Kasvillisuuden, kuten puiden, köynnösten ja 
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kukkaistutusten, todetaan tuovan monia etuja liittyen ilmastonmuutok-
sen torjuntaan, viihtyisyyteen, katupölyn määrän vähentämiseen sekä 
elinympäristöjen monipuolistamiseen muun muassa hyönteisten näkö-
kulmasta.

Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa kasvillisuutta katutiloihin

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu myönteisesti puiden, pensai-
den ja muun kasvillisuuden istuttamiseen katuympäristöön ja pyrkii li-
säämään niiden istuttamista silloin, kun niille on mahdollista varata tilaa 
kasvaa ja kehittyä. Kasvillisuus tuottaa monenlaisia hyötyjä, muun 
muassa luo viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön ja sen lisääminen on 
monesti järkevää. Usein viherrakentamista on helpompi toteuttaa ja yl-
läpitää isompina viheralueina kuin pieninä erillisinä alueina katutilassa. 
Useita katupuita ja muuta kaupunkikasvillisuutta koskevia linjauksia ja 
ohjeita on tehty viime vuosina. 

Monilajiset kaupunkipuuistutukset ovat Helsingin erityispiirre. Helsin-
gissä kasvaa tällä hetkellä noin 30 000 katupuuta. Kaupunkipuulinjauk-
sen mukaisesti pyritään asemakaavoituksessa sekä liikenne-ja katu-
suunnitelmien yhteydessä löytämään paikkoja uusille katupuille, kun se 
on kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaista ja kadun mitoituksen suh-
teen mahdollista. Vuosittain uusia katu- ja puistopuita istutetaan yh-
teensä noin tuhat kappaletta, joista katupuiden osuus on noin 300-400 
kappaletta. Vuoden 2019 aikana tehtiin näyttäviä katupuuistutuksia 
muun muassa Tyynenmerenkadulle (40 puun monilajinen puuistus) ja 
Teollisuuskadulle (47 uutta puistolehmusta). Katupuut ovat myös osa 
metsä- ja puustoista verkostoa, jonka osalta on juuri valmistunut uusi 
verkostosuunnitelma maankäytön suunnittelun tueksi.

Pensasistuksia käytetään monesti katupuuistutusten täydentäjinä. Muut 
kasvityypit, kuten köynnökset, niityt ja kukkaistutukset eivät pääsään-
töisesti viihdy puiden varjostuksen vuoksi katupuiden alla, vaan ne tu-
lee sijoittaa mieluummin vähäpuustoisille tai puuttomille katualueille. 
Köynnökset ovat nykyisin melko harvinaisia katutilassa, mutta niissä on 
paljon uutta potentiaalia. Hyviä esimerkkejä ovat Arabianrannan Rörst-
randinkadun ja Jätkäsaaren Tyynenmerenkadun köynnösistutukset. 
Paahteisissa kiertoliittymissä ja liikenteenjakajissa voidaan toteuttaa 
monilajisia ja kukkivia, dynaamisen kasvillisuuden lainalaisuuden nou-
dattavia, istutuksia. Tätä dynaamisen kasvillisuuden suunnittelumallia 
on pilotoitu Kannelmäen kiertoliittymässä.   

Näyttävintä kukintaa saadaan kausikasvi-istutuksilla, joilla tarkoitetaan 
kukkaryhmien ja istutusastioiden kesäkukkaistutuksia. Helsingin kausi-
kasvilinjauksen mukaisesti (Kausikasvit Helsingissä, 2006) katualuei-
den kausikasvi-istutukset ovat lähinnä istutusastioissa, mutta esimer-
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kiksi liikenteenjakajissa ja toreilla on myös maapohjaisia kukkaryhmiä. 
Istutusastioita ja kasviryhmiä sijoitetaan liikenteellisesti tai ihmisten liik-
kumisen kannalta keskeisille paikoille, kuten kokoojakaduille, aukioille, 
toreille, asemille, ostoskeskuksien yhteyteen ja liikenteenjakajiin. Sijoi-
tuspaikkoja on eniten kantakaupungin alueella, vaikkakin jokaiseen 
suurpiiriin sijoitetaan tasapuolisesti näyttäviä kausi-istutusryhmiä. Vuo-
sittain etsitään myös sponsorirahoituksella toteutettavia kohteita. 
Vuonna 2019 kaupungin toteuttamia kukka-astioita oli kesäaikaan yh-
teensä noin tuhat kappaletta eri puolilla kaupunkia.

Niittyjen osalta kaupunki on tänä vuonna aloittamassa niittyverkosto-
suunnitelmaa, jossa tarkastellaan niittyjen mahdollisuuksia osana kau-
punkivihreää. Osallistuva budjetointi -hankkeessa Nurmikoista niityksi 
tutkitaan myös mahdollisuuksia muuttaa vähäkäyttöisiä nurmikoita nii-
tyiksi.  

Viherrakentaminen katutilassa vaatii tilaa

Kaupunkiympäristössä kasvillisuuden istuttamisen rajoittavin tekijä on 
tila. Istutukset kannattaa tehdä siten, että kasvillisuudella on riittävät 
kasvuedellytykset. Maahan istutettava kasvillisuus vaatii maanalaista ti-
laa juurien kasvualustaa varten. Kadun alla rajoittavina tekijöinä ovat 
rakennusten ja rakenteiden perustukset sekä kunnallistekniset johdot ja 
putket. Useinkaan ei saada sijoitettua puita tai muuta kasvillisuutta, kun 
kadun alainen alue on täynnä kunnallistekniikkaa tai alue sijaitsee ko-
konaan kannella.

Kaava-alueilla katupuiden ja muun pysyvän kasvillisuuden istuttaminen 
määritellään maankäytön ja rakentamisen eri suunnitteluvaiheissa, ku-
ten asemakaavassa sekä liikenne- ja katusuunnitelmissa. Katujen osal-
ta kasvillisuuden istuttamista voidaan lisätä kaavoituksen avulla va-
raamalla uusilla kaduilla tilaa istutuksia varten. Katupuut ja pensaat is-
tutetaan minimissään kolmen metrin levyisiin istutuskaistoihin. Varsi-
naisen istutuskaistan tilavarauksen lisäksi on varmistettava, miten kas-
villisuuden sijoitteluun vaikuttavat kadun muut toiminnot, kuten kunnal-
listekniikka, huollon ja lumitöiden vaatima tila, eri liikkumismuotojen 
vaatimukset, kansirakenteet, näkemäalueet, kasvuympäristövaatimuk-
set, kaivuutilat, pysäkit ynnä muut kalusteet, kadunvarsipysäköinti, va-
laistusratkaisut, liikennemerkit, ilmajohdot sekä mainostaulut. Lisäksi 
puilla tulee olla riittävästi etäisyyttä rakennuksiin, jotta latvuksilla on 
tarpeeksi tilaa kehittyä. Edellä luetelluista tekijöistä johtuen olemassa 
olevilla kaduilla pysyvän maanvaraisen kasvillisuuden lisääminen on 
haasteellista ja useimmiten mahdotonta ilman muutoksia esimerkiksi 
eniten katutilasta tilaa vievälle ajoneuvoliikenteelle tai tienvarsipysä-
köinnille varattuun tilaan. Aloitteessa esiinnostetussa Baker Streetin 
alueen viherryttämisessä esimerkiksi pysäköinnille varattua tilaa on esi-
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tetty muutettavaksi viheralueiksi ja autoliikenteelle varattua katutilaa 
kävelyalueiksi, joille sijoitettaisiin myös katupuita. Kaupunkiympäristö-
lautakunta katsoo, että tulee selvittää miten ei vilkkaasti liikennöidyille 
kaduille kantakaupungissa voidaan suunnitella ja toteuttaa uusien ka-
tupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan kadun asukkaita.

Tonteilla kasvillisuuden määrää voidaan ohjata asemakaavoituksen yh-
teydessä kasvillisuutta säilyttävillä tai niitä istuttamaan ohjaavilla kaa-
vamerkinnöillä tai viherkerroinmääräyksen avulla. Viherkerroinmää-
räyksessä määritellään tietty korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteta-
so numeerisena. Tämä ohjaa rakennuttajan säilyttämään tai istutta-
maan tietyn määrän viherrakennetta (esimerkiksi puita) tontin piha-
suunnitteluvaiheessa.

Katuja reunustavissa puistoissa kasvillisuuden määrää on helpompi li-
sätä kuin kaduilla ja tonteilla. Puistoissa on yleensä enemmän tilaa 
toimintojen kuten leikki-, liikuntapaikkojen ja käytävien tilantarpeesta 
huolimatta. Kasvillisuuden istutuspaikat ja lajit määritellään puistosuun-
nitelmassa, joka ohjaa puiston käyttöä, toimintoja ja näkymiä.

Istutusastiat eivät vaadi maanalaista tilaa, joten niiden sijoittelu on hel-
pompaa. Istutusastioiden sijoittelusta ei kaupungilla ole erillistä ohjeis-
tusta. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 37 §:n mukaan julki-
seen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ul-
koasu on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan 
sopivaksi ja siten, etteivät ne muodosta estettä liikkumiselle tai toimimi-
selle. Lisäksi kaupungin terassiohjeessa on todettu, että välittömästi lii-
ketilan edessä, julkisivussa kiinni olevaa 80 cm levystä aluetta saa 
käyttää ulkotarjoiluun korvauksetta. Terassi ei kuitenkaan saa haitata 
julkisen kaupunkitilan käyttöä, pääsyä kiinteistöön, esteettömyyttä tai 
liikenneturvallisuutta. Rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja 
tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoi-
sina. Kun nämä asiat on huomioitu, ei kiinteistökohtaisten istutusastioi-
den lisäämiselle ole estettä.

Katukasvillisuutta on ylläpidettävä

Katujen kasvillisuus vaatii jatkuvaa ja säännöllistä hoitoa. Liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeät näkemäalueet on pidettävä avonaisina 
kasvillisuuden kaikissa kasvuvaiheissa. Myös katujen tarvittavat lumiti-
lat ja muu talvikunnossapito tulee huomioida. Ylläpidon kannalta laa-
jemmat viherrakentamiskokonaisuudet ovat helppohoitoisempia ja sitä 
kautta kustannustehokkaampia kuin pienet erilliset kasvillisuusalueet.

Katupuuntaimien kasvaminen elinvoimaisiksi puiksi edellyttää vuosi-
kymmenten ajan kasvutilaa, kasvurauhaa ja kaupunkiympäristössä 
myös onnistuneita hoitotoimenpiteitä. Istuttaminen on vain murto-osa 
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puun pitkästä elinkaaresta. Mitä rakennetumpaan ympäristöön puut is-
tutetaan, sitä pidempi aika tarvitaan myös hiilensidontaan, sillä katu- ja 
puistopuiden istuttamisella ja kasvattamisella on yllättävän suuri hiilija-
lanjälki. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin nyt istutetut puuntaimet 
ovat kasvaneet merkittäviksi hiilen sitojiksi. Nykyiset metsä-, katu- ja 
puistopuut ovat arvokasta kaupunkiomaisuutta, joiden säilymiseen tu-
lee kiinnittää kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa entistä enem-
män huomiota, paitsi viihtyisyyden ja taloudellisuuden, myös hiilitavoit-
teiden näkökulmasta.

Köynnöksien lisääminen julkisivuissa edellyttää kiinteistön ylläpitoon 
liittyvien näkökohtien huomioon ottamista. Kadun puolella köynnökset 
edellyttävät julkisivun eteen viherkaistaa takatöölöläiseen tapaan. 
Köynnösten käyttö osana tonttialueiden kasvillisuutta on kannatettavaa, 
kunhan ylläpitonäkökulma on myös suunniteltu.

Kausikukkaistutusten hoito on kallista, koska niitä on jatkuvasti kastel-
tava, lannoitettava ja siistittävä. Kausikasvi-istutusten lisääminen edel-
lyttäisi erityisesti niiden hoitoresurssien kasvattamista.

Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa

Kausikasvi-istutusten yhteydessä on tehty jo pitkään yhteistyötä yritys-
ten ja yhteisöjen kanssa. Helsingin ydinkeskustan kahdeksan liikekort-
telin kausikasvi-istutukset on toteutettu edellä mainittujen tahojen ti-
lauksella. Istutukset toteuttaa ja hoitaa yksityinen yritys, joka määritte-
lee myös niiden laadun ja tyylin. Kaupungin organisoimassa Hyvä kas-
vaa Helsingissä- liikkeessä paikallisia yrityksiä kutsuttiin rahoittamaan 
mukaan istutusastioita muun muassa Malminkartanon asema-aukiolle. 
Samoin Kauppapuutarhaliitto ja Kansainvälinen kukkasipulikeskus ovat 
lahjoittaneet useina vuosina kaupungille suuren määrän kukkasipuleita.  
Näitä on istutettu näkyville paikoille eri puolille kaupunkia. 

Yksityisten ja yhteisötoimijoiden toiminta istutusastioiden lisäämiseksi 
on kannatettavaa. Lisäksi esimerkiksi Kiinteistöliitto, Isännöitsijäliitto ja 
Puutarhaliitto voisivat yhdessä innostaa kantakaupungin kiinteistöjä 
vihreiden keitaiden lisäämiseen kortteleiden sisäpihoilla tai pihoilla ylei-
sesti. 

Yhteenveto

Viherrakentamisen lisääminen katukuvassa on tavoitteena hyvä ja 
kannatettava. Kasvillisuuden istuttamista tullaan toteuttamaan sitä kos-
kevien linjausten ja suunnitelmien mukaisesti vain sellaisiin paikkoihin, 
missä sillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Kaupunkiympäristön 
toimiala pyrkii kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa ensisijaisesti 
säilyttämään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista kasvillisuutta osana 
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kaupunkimaisemaa. Yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa jatke-
taan ja se vahvistuu. Helsinki on avoin uusille yritysten ja yhteisöjen 
ideoille ja ajatuksille katukuvan vihreyden lisäämiseksi.

Käsittely

05.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kappale 9 viimeisen virkkeen jatkoksi: "ilman muu-
toksia esimerkiksi eniten katutilasta tilaa vievälle ajoneuvoliikenteelle 
tai tienvarsipysäköinnille varattuun tilaan. Aloitteessa esiinnostetussa 
Baker Streetin alueen viherryttämisessä esimerkiksi pysäköinnille va-
rattua tilaa on esitetty muutettavaksi viheralueiksi ja autoliikenteelle va-
rattua katutilaa kävelyalueiksi, joille sijoitettaisiin myös katupuita. Kau-
punkiympäristölautakunta katsoo, että tulee selvittää miten ei vilkkaasti 
liikennöidyille kaduille kantakaupungissa voidaan suunnitella ja toteu-
tettaa uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan kadun 
asukkaita.

Kannattaja: Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
Satu Tegel, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38406

satu.tegel(a)hel.fi
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 249
Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostami-
sesta

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Martina Harms-Aalto ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan Fredrikintorin kunnostamista. 

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpi-
kulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alku-
puolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin ar-
vokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttu-
nut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman 
mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät 
vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat 
vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan 
aikaan torin kunnostuksen yhteydessä.

Fredrikintori kaipaa kunnostusta. Sen yleisilmettä heikentävät ja jäsen-
telyä hankaloittavat muun muassa sähkökaappien sijoittuminen, luva-
ton pysäköinti sekä mainoskylttien, mainospylväiden ja -telineiden si-
joittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilassa 
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puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja 
heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Kaupunginhallitus toteaa, että torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja lii-
kunta-alueinvestointien 10-vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 
2020-luvun puolivälissä. Ennen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on 
tarpeellista tehdä muun muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä 
puuston kuntokartoitus.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 525

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 127

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpi-
kulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alku-
puolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin ar-
vokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttu-
nut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman 
mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät 
vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat 
vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan 
aikaan torin kunnostuksen yhteydessä. 

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisil-
mettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittu-
minen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden 
sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilas-
sa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja 
heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-
vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. En-
nen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun 
muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 250
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämi-
sestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka

HEL 2019-012940 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät 
11.12.2019 aloitteessaan, että lentotoiminnan Malmin lentokentällä tuli-
si voida jatkua ainakin siihen asti, kun ko. alueen asemakaava on vah-
vistettu. Aloitteen tekijät perustelevat esitystään mm. sillä, että sekä 
korkein hallinto-oikeus että eduskunta ja valtioneuvosto ovat päätöksis-
sään viitanneet siihen ettei korvaavaa paikkaa ole toistaiseksi löytynyt 
ja että viranomaisten tulisi etsiä Malmin kentälle joko korvaava kenttä 
tai toimintojen siirtäminen muille olemassa oleville kentille tai tukikoh-
tiin. Kaupunki on kuitenkin päättämässä alueen vuokrasopimuksen jo 
vuoden 2019 lopussa, mikä on alueen yrityksille ja muille toimijoille erit-
täin vaikea tilanne. Niillä on oltava liiketaloudellisen toiminnan mahdol-
listava toimipaikka siihen asti kunnes korvaava paikka on osoitettu.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 
17.3.2020, jonka jälkeen tietoja on päivitetty. Kaupunginhallitus toteaa, 
että kentän vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019. Malmin lentokent-
täyhdistys r.y. ja kaksi muuta tahoa tekivät tonttipäällikön sopimuksen 
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päättämistä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimukset, jotka kaupun-
kiympäristölautakunta kuitenkin hylkäsi. Tämän jälkeen Malmin lentoa-
seman ystävät r.y. valitti hylkäyspäätöksestä Helsingin hallinto-
oikeuteen. Yhdistyksen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä 
koskeneen pyynnön hallinto-oikeus hylkäsi. Lisäksi Malmin lentokent-
täyhdistys r.y. on nostanut kaupunkia vastaan kanteen Helsingin kärä-
jäoikeudessa ja vaatinut eräiden maanvuokrasopimuksen ehtojen koh-
tuullistamista. Päätöstä Malmin lentoaseman ystävät r.y:n valitukseen 
odotetaan syyskuussa 2020  ja Malmin lentokenttäyhdistys r.y:n kan-
teeseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tosiasiallisesti lentotoiminta 
kentällä on oikeudenvastaisesti jatkunut vuokrasopimuksen päättymi-
sestä huolimatta.

Aloitteessa viitataan myös siihen, että maakuntakaavassa on aiemmin 
edellytetty, että lentotoiminta alueella voisi jatkua, kunnes uusi tai kor-
vaava kenttä on lentotoiminnalle löytynyt. Tämä maakuntakaava on 
kumoutunut maakuntavaltuuston päätettyä Uudenmaan 4. vaihemaa-
kuntakaavan hyväksymisestä toukokuussa 2017 ja tämän uuden maa-
kuntakaavan voimaan saattamisen johdosta elokuussa 2017. Lopulli-
sesti kaavaa koskeneet valitukset on hylätty korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä 15.5.2020, jossa KHO pysytti aiemman, 
valitukset hylänneen hallinto-oikeuden päätöksen. Kaavassa alue on 
merkitty taajamatointojen merkinnällä ja tiivistettävän alueen kehittämi-
saluemerkinnällä, sisältäen lisäksi arvokkaan kulttuuriympäristön omi-
naisuusmerkinnän.

Korvaavien lentopaikkojen etsiminen kuitenkin jatkuu. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö on myöntänyt 16.6.2020 avustuksia lentoasemien- ja 
lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2020. Yleisil-
mailulentopaikkoja tuetaan yhteensä 2 miljoonalla eurolla. Tukea 
myönnettiin Nummelan, Hyvinkään, Pyhtään ja Lahti-Vesivehmaan len-
tokenttien investointeihin. Päätöksellä huomioitiin eduskunnan 4.4.2018 
antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin lentokentän korvaavien 
lentopaikkatoimintojen turvaamiseksi.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on lähikeskus merkinnällä C3 ja 
asuntovaltaista aluetta merkinnällä A2. Asemakaavatilanteesta kau-
punginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 
10.12.2019 Nallenrinteen tarkistetun kaavaehdotuksen (nro 12577). 
Kaavaehdotus etenee valtuuston päätettäväksi, kun kaava-alueeseen 
liittyvä yksityisen maanomistajan kanssa solmittava maankäyttösopi-
mus on valmis, arviolta syksyn 2020 aikana. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on lisäksi päättänyt asettaa Lentoasemankortteleiden asema-
kaavaehdotuksen (nro 12623) nähtäville 7.4-6.5.2020 ja tarkistettu 
kaavaehdotus tulee lautakunnan käsittelyyn loppusyksystä 2020.
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Toteutusaikataulusta voidaan todeta, että vuosien 2020-2021 aikana 
lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm.
maakaasun runkoputken siirron valmistelut maaperätutkimuksineen ja 
muita alueen infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä töitä. Kaavoituksen 
edetessä ja muun toteuttamisen sallimissa puitteissa aluetta voidaan 
käyttää  tilapäisesti esimerkiksi tapahtuma- ja konserttikäyttöön, joskin 
vuoden 2020 osalta koronapandemia on rajoittanut kokoontumista ja si-
ten estänyt suuret yleisötapahtumat alueella. 

Kokoavasti kaupunginhallitus toteaa, että Malmin lentokentän alueen 
saaminen uuteen, pääosin asuntorakentamisen ja myös liikunta-, virkis-
tys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 uudelle asukkaalle,  on tär-
keä kaupunkistrateginen tavoite. Lentotoiminnan jatkuminen ei sen 
vuoksi ole enää mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. 

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 529

HEL 2019-012940 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaavatilanne ja toteuttamisen aikataulu

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Malmin lentokenttä on osoitet-
tu taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen 
kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön 
liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaava-
merkinnät Malmin lentokentästä liikennealueena, jonka toissijainen 
käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen alue, on kumottu kokonaan. 
Uudenmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt Uudenmaan 4. vaihe-
maakuntakaavan toukokuussa 2017. Maakuntahallitus on päättänyt 
elokuussa 2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoi-
man. Maakuntakaava on kuulutettu voimaan.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
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Em. yleiskaavaa on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa ennen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan voi-
maantuloa. Hallinto-oikeus on katsonut, että maakuntakaavamääräyk-
sen tarkoittama lentokenttätoiminta on katsottava päättyneen ja sano-
tussa tilanteessa maakuntakaavan mukaiseksi ensisijaiseksi maankäyt-
tömuodon määrittelemäksi aluevarausmerkinnäksi on näin ollen tullut 
taajamatoimintojen alue aiemman liikennealueen sijaan. KHO:n  pää-
töksessä Helsingin yleiskaava 2016:sta todettiin, että yleiskaavaa hy-
väksyttäessä on mm. ollut varmuus siitä, että valtio toimintoineen on 
vetäytymässä alueelta viimeistään 2020-luvun alussa. Valtion ratkaisun 
tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen osoittaminen asuinrakenta-
miseen. Kaavaa hyväksyttäessä on lisäksi ollut tieto siitä, että alue oli 
siirtymässä kaupungin hallintaan. Alueen käytön lentoliikennetoimin-
taan on siten voitu yleiskaavan hyväksymisestä päätettäessä katsoa 
päättyneen maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä tarkoitetulla ta-
valla, ja edellytykset alueen osoittamiselle yleiskaavassa asuinkäyttöön 
olivat olleet olemassa. KHO katsoi, että hallinto-oikeuden päätöksen 
muuttamiseen ei ollut perusteita. Helsingin yleiskaava 2016 tuli voi-
maan joulukuussa 2018.

Kaupunkistrategiassa 2017-21 ja nykyisessä asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma / Kotikaupunkina 
Helsinki –ohjelma) on asetettu tavoitteeksi rakentaa 7 000 asuntoa 
vuodessa. AM–ohjelmasta päättäessään kaupunginvaltuusto totesi 
(22.6.2016), että tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun 
etenemistä edistetään Malmin lentokentän alueella. Korkein hallinto-
oikeus kumosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Hel-
singin kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lentoken-
tän alueen merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luon-
toarvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen.  Lentotoimin-
nan säilyttämistä ei ole edellytetty. 

Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi, esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Kaupungin tavoitteena on käynnistää rakentami-
nen 2020-luvun alussa kaavarunkoalueen eteläosasta Nallenrinteen ja 
Lento-asemankortteleiden kaava-alueilta, missä olemassa oleva katu-
verkko, infrastruktuuri ja joukkoliikenne ovat tehokkaasti hyödynnettä-
vissä ja johon uusi kaupunkirakenne on luontevasti liitettävissä. Kau-
punkiympäristölautakunta on hyväksynyt 10.12.2019 Nallenrinteen tar-
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kistetun kaavaehdotuksen, minkä jälkeen kaavaehdotus etenee vuoden 
2020 alkupuolella valtuuston päätettäväksi. Lentoasemankortteleiden 
asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 
maaliskuussa 2020.

Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limittäminen ja toteutus 
sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien ennakointi ja 
koordinointi edellyttävät, että Malmin lentokentän alue otetaan kaupun-
gin omaan hallintaan ja käyttöön suunnitellusti 1.1.2020 alkaen. Nallen-
rinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen edelly-
tyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-ja inf-
rarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vaiheittain vuo-
den 2020 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. 
maakaasun runkoputken siirron valmistelut maaperätutkimuksineen ja 
esirakentamistöineen, koestabilointikenttien rakentaminen, uusien ajo- 
ja kulkureittien rakentaminen, uusien kaava-alueiden maaperä-, luonto- 
ja kasvillisuusselvitykset, Roihupellon ammattiopiston logistiikkakoulu-
tuksen väistötila-alueen suunnittelun ja toteutuksen valmistelut sekä 
pelastuslaitosta palvelevien uusien hälytysajoreittien käyttö entisen len-
tokenttäalueen poikki.

Ilmailutoiminnan jatkuminen aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutues-
saan viivästyttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista ja siten 
vaarantaisi kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuo-
tantotavoitteen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen 
kaupungin strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen 
tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella. 

Sopimustilanne

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Malmin lentokenttäyhdis-
tys ry:lle noin 39,3 ha alueen ilmailumääräyksen AGA M1-1 ja ilmailu-
lain (864/2014) mukaista valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä 
harraste- ja yleisilmailutoiminnan harjoittamista varten toistaiseksi 
1.1.2017 alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 
31.12.2019 saakka.

Allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa ei ole mainittua määräaikaa, 
vaan sopimus on ollut sopimusehtojen mukaisesti irtisanottavissa 1 kk 
irtisanomisajoin. Yhdistyksellä olisi ollut mahdollisuus pyytää sopimusta 
muutettavaksi määräaikaiseksi 1.1.2017-31.12.2019 sen jälkeen, kun 
Yhdistys olisi maksanut sopimuksen mukaisen vakuuden. Yhdistys 
maksoi vakuuden kesäkuussa 2017, mutta se ei pyytänyt määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä, joten sopimus jäi voimaan toistaiseksi voi-
massaolevana, 1 kk irtisanomisajoin. Yhdistys on jo vuokrasopimusta 
tehdessään tiennyt, että sopimus tulee päättymään vuoden 2019 lopul-
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la ja siten sillä on ollut runsaasti aikaa sopeutua muuttuvaan tilantee-
seen.

Tontit-yksikön päällikkö on kiinteistölautakunnan päätöksen toteuttami-
seksi päättänyt 5.12.2018 irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään 
31.12.2019. Yhdistyksellä on siten ollut irtisanomispäätöksen jälkeen-
kin runsaasti aikaa toimintojensa alasajoon.  

Irtisanomispäätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta, jotka kaupun-
kiympäristölautakunta hylkäsi 20.8.2019 tekemällään päätöksellä. Sa-
malla oikaisuvaatimusasian käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti kä-
sittelyn kuluessa tehdyn vastaehdotuksen johdosta, ettei kaupunki tee 
yhdistyksen kanssa uutta vuokrasopimusta supistetusta vuokra-
alueesta.

Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä koskevasta lautakunnan päätökses-
tä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja pyydetty täytäntöönpanon 
kieltämistä.  Hallinto-oikeus on 31.12.2019 antamallaan välipäätöksellä 
todennut, ettei irtisanomispäätöksen täytäntöönpanolle ole estettä.

Yhdistys on nostanut kanteen kaupunkia vastaan Helsingin käräjäoi-
keudessa 23.12.2019. Yhdistys on samalla tehnyt turvaamistoimiha-
kemuksen alueen hallinnan turvaamiseksi. Yhdistys vaatii kanteessaan 
sopimuksen kohtuullistamista ja vuokra-ajan jatkamista. Käräjäoikeus 
on 21.1.2020 hylännyt Yhdistyksen tekemän turvaamistoimihakemuk-
sen kokonaisuudessaan mm. sillä perusteella, että turvaamistoimen 
myöntämiseen ei ole olemassa maanvuokralaissa säädettyä perustet-
ta.

Alueen maanvuokrasopimus on kaupungin näkemyksen mukaan päät-
tynyt 31.12.2019 ja yhdistys pitää aluetta tällä hetkellä oikeudettomasti 
hallinnassaan rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopi-
muksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, kos-
ka yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luottaa 
yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole myöskään 
mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, vaikka 
vuokrasopimusta jatkettaisiin.

Väliaikaiskäyttö

Kiinteistölautakunnan 1.12.2016 päätöksen ja allekirjoitetun maanvuok-
rasopimuksen perusteella kaupungilla on oikeus ottaa vuokrattu alue 
omaan käyttöön esim. laajoja yleisötapahtumia varten. Vuoden 2019 
kesällä järjestetyt Ed Sheeran -konsertit osoittivat alueen soveltuvan 
erittäin hyvin vastaavien suurtapahtumien sijoituspaikaksi. Viime kesän 
onnistunut suurtapahtuma on jo kasvattanut alueen kysyntää vastaa-
vien tapahtumien sijoituspaikkana. Alueen tämän hetkinen luvaton 
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käyttö Lentokenttäyhdistyksen toimesta vaarantaa vastaavien tapah-
tumien järjestämisen alueella, sillä 31.12.2019 päättynyt sopimus oli 
laadittu siten, että kaupungin oikeudet tapahtumien järjestämiseen ovat 
koskeneet vuokra-aikaa, eli vuosia 2017, 2018 ja 2019. Päättyneessä 
vuokrasopimuksessa ei ole luonnollisestikaan sovittu kaupungille näitä 
oikeuksia vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin. Käytännössä yhdistyksen 
sopimuksenvastainen menettely estää alueen käyttöä esimerkiksi edel-
lä mainitun kaltaisiin suurtapahtumiin. Tämä on Helsingille merkittävä 
imagotappio, mutta myös menetys matkailuelinkeinolle.

Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma (päiv. 16.12.2019) on laadittu seu-
raavaksi kymmeneksi vuodeksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. 
Suunnitelmassa osoitetaan mm. alueet aluerakentamisen tarpeille, uu-
det reittiyhteydet kentälle ja sen poikki, latureitit, virkistykseen varatta-
vat alueet sekä kaupunkikulttuurille ja –tapahtumille varattavat alueet. 
Lentotoiminnan päättyminen avaa myös kaupungille mahdollisuuden 
osoittaa aiemmin suljetulle alueelle uutta virkistyskäyttöä Helsingin 
asukkaille.

Edellä mainituin perustein voidaankin todeta, että ilmailutoiminnan jat-
kuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisötapahtumi-
nen järjestämisen. Lisäksi toiminnan jatkuminen sulkee pois suunnitel-
lun muun väliaikaiskäytön, jolla alue avattaisiin kaikkien kaupunkilais-
ten käyttöön. 

Korvaavat lentokentät

Harraste- ja yleisilmailun toimintaedellytysten turvaaminen on valtion 
vastuulle kuuluva asia. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt 
Helsinki-Malmin käyttäjäryhmien toiminnan jatkumista ja sijoittumista 
(Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hy-
vinkään lentokentille, LVM:n julkaisuja 26-2014). Selvityksessä olete-
taan, että osa harrasteilmailusta siirtyisi Nummelaan, koulutuspainot-
teinen toiminta Hyvinkäälle ja osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien 
lentotuntien määrä vähenisi. Liikenne ja viestintäministeriön selvityksen 
valmistumisen jälkeen uusi lentokenttä on rakenteilla Mäntsälään ja 
toinen lentokenttä aloittanut toimintansa Pyhtäällä. Nämä osaltaan hel-
pottanevat harraste- ja yleisilmailun toimintamahdollisuuksia, vaikka 
kyseinen toiminta Malmin entisellä lentokentällä loppuu.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti:
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"Ilmailutoiminnan jatkuminen kuluvan vuoden ajan ei kuitenkaan aiheut-
taisi alueen rakentamiselle kohtuutonta aikatauluriskiä, ottaen huo-
mioon muun muassa tehdyt valitukset. Lentäminen ei häiritse mahdolli-
sesti kentällä järjestettäviä suurtapahtumia, kuten vuonna 2019 pidetty 
onnistunut tapahtuma todistaa. Lentotoiminta voidaan myös rytmittää 
siten, ettei se estä kentän alue luontoarvojen kattavaa ja kokonaisval-
taista kartoittamista. Sopivaa korvaavaa kenttää ei ole näköpiirissä. 
Lentotoiminnan jatkuminen alueella on näin ollen toistaiseksi mahdollis-
ta."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti:

"Vuokrasopimuksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun 
ohella, koska yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki 
voi luottaa yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole 
myöskään mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, 
vaikka vuokrasopimusta jatkettaisiin."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti:

"Vuoden 2019 kesällä Malmin lentokentän alueella järjestettiin onnistu-
neita suurtapahtumia, joiden ajaksi lentotoiminta keskeytettiin. Vastaa-
vien tapahtumien järjestäminen olisi jatkossakin täysin mahdollista, ei-
vätkä edellä mainitut perusteet anna aihetta olettaa, että lentotoiminnan 
jatkuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisötapahtu-
mien järjestämistä."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo 
Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo 
Soininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo 
Soininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta 
päätti hylätä jäsen Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun 
ehdotuksen.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 251
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemi-
sesta

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään miten kaupunki voi edistää petoeläinten pe-
simistä esimerkiksi puistoissa sekä talojen katoilla ja pihoilla. 

Kaupunkilaistuminen on lukuisten nisäkäs- ja lintulajien megatrendi. Vil-
lien eläinten kesyyntyminen eli ihmisarkuuden väheneminen on kau-
punkioloissa uusi, mutta vääjäämätön ilmiö. 

Kaupunkieläimillä on kaupunkilaisille merkittävä virkistysarvo, mutta 
joidenkin lajien yksilöt tai populaatiot tuottavat objektiivisesti, esimer-
kiksi euroissa, mitattavia vahinkoja, (kuten kanien tai rottien jyrsintätu-
hot), toiset lajit puolestaan pikemminkin subjektiivisesti koettuja haittoja 
(lokit, hanhet). Jälkimmäiset lajit myös jakavat asukkaiden mielipiteitä 
voimakkaimmin. Sen sijaan esimerkiksi rottien torjunnan mielekkyyttä 
harvoin kyseenalaistetaan. Luonnontieteellisestä näkökulmasta eläimiä 
ei voi jakaa hyödyllisiin ja haitallisiin, mutta yhteiskunnan toiminnan nä-
kökulmasta tällainen jako voidaan tehdä.
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Kaupunkiympäristön toimialalla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Staras-
sa on työntekijöitä, joilla on eläinekologista ja riistaeläintieteen asian-
tuntemusta. Toimialojen välinen kaupunkieläintyöryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa käsittelemään alan ajankohtaisia kysymyksiä. 
Lisäksi valmisteilla olevassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
(LUMO) ohjelmassa on mukana toimenpiteitä eläinten pesimisen edis-
tämiseksi. 

Pääsääntöisesti petoeläinten kaupunkilaistuminen tapahtuu omavarai-
sesti, yksilöiden sopeutumisena ravinnon tarjontaan ja ihmistoiminnan 
aiheuttamaan häiriöön. Aloitteen esimerkkilajeista kanahaukan noin 
30–40 parin kanta Helsingissä on Suomen ellei Euroopan tihein, eikä 
se perustu tekopesiin, vaan laadukkaisiin varttuneisiin metsiin ja saalis-
tarjontaan niiden välisillä tiheästi rakennetuilla alueilla. Lumikko käyttää 
pesintään ja saalistukseen tärkeimpien saalislajiensa myyrien koloja, 
jotka eivät ole kantaa rajoittava tekijä. Huuhkajan kaupunkilaistuminen 
sai näkyvyyttä vuonna 2011 Forumin katon pesinnän ansiosta, mutta ei 
ole jatkunut sen jälkeen. Lintuharrastajien tekemät huuhkajan pesälaa-
tikot eivät ole tulleet asutuiksi. 

Tiheä kettukanta on jo olemassa, ja sen vaikutus luonnon monimuotoi-
suuteen on kaksijakoinen. Kettu on yleispeto, jonka saalistuksesta val-
taosa kohdistuu runsaisiin lajeihin. Saalistuspaine kohdistuu enemmän 
tai vähemmän sattumanvaraisesti kuitenkin myös esimerkiksi maassa 
pesiviin lintuihin, joiden kantoja halutaan suojella. Lintuvesialueilta ja 
saaristosta pyydystetään vieraspetolajien minkin ja supikoiran lisäksi 
myös kettuja. Lintuvesillä eivät kyseessä ole myöskään satunnaiset ke-
tun vierailut, vaan alueet ovat etenkin keväisin houkuttelevia kohteita 
ympäröivän asutuksen ylläpitämälle kettukannalle. Esimerkiksi Van-
hankaupunginlahden linnuston poikastuotanto on jatkuvasti heikkoa, ja 
tärkein syy siihen on eri petojen saalistuspaine, jonka pienentämiseksi 
tarvittaisiin nykyistäkin tehokkaampaa petopyyntiä.

Haitalliseksi koettujen runsaiden lajien säätelystä annetaan kaupun-
kiympäristön toimialalle paljon palautetta ja ehdotuksia, myös biologi-
seen torjuntaan liittyviä. Saalistajien säätelykyky on rajallinen eikä täs-
mällinen, eivätkä lajit ole kovin tehokkaasti houkuteltavissa pesimään 
juuri niihin paikkoihin, joissa niistä olisi suurin hyöty ja pienin haitta. 
Useiden kookkaiden ja tehokkaasti saalistavien petoeläinlajien kaupun-
kilaistumista kuitenkin on tapahtunut luontaisesti viime vuosikymmeni-
nä, eikä ilmiön heikkenemistä ole näköpiirissä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaos-
ton lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 569

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 69

HEL 2019-012943 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
11.12.2019 petoeläinten pesinnän tukemista luonnollisena keinona ra-
joittaa eräiden runsaiden kaupunkieläinten, kuten lokkien, valkoposki-
hanhien, rottien, myyrien ja rusakoiden aiheuttamia haittoja. Esimerk-
keinä hyödyllisistä, muiden lajien kantaa säätelevistä pedoista aloit-
teessa mainitaan kettu, lumikko, huuhkaja ja kanahaukka. Valtuutetut 
pyytävät selvittämään, miten kaupunki voi edistää petoeläinlajien pesi-
mistä esimerkiksi puistoissa sekä talojen katoilla ja pihoilla.

Kaupunkilaistuminen on ihmiskunnan ja lukuisten nisäkäs- ja lintulajien 
megatrendi. Kaupunkiekologia on nuori mutta jo vakiintunut tieteenala, 
joka tutkii eliölajeja ja niiden keskinäisiä suhteita kaupunkiympäristös-
sä. Luonnontieteellisestä näkökulmasta eläimiä ei voi jakaa hyödyllisiin 
ja haitallisiin, mutta yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta tällainen ja-
ko voidaan tehdä. 

Kaupunkieläimillä on tyypillisesti kaupunkilaisille merkittävä virkistysar-
vo, mutta joidenkin lajien yksilöt tai populaatiot tuottavat objektiivisesti 
esimerkiksi euroissa mitattavia vahinkoja (kuten kanien tai rottien jyr-
sintätuhot), toiset lajit puolestaan pikemminkin subjektiivisesti koettuja 
haittoja (lokit, hanhet). Jälkimmäiset lajit myös jakavat asukkaiden mie-
lipiteitä voimakkaimmin. Sen sijaan esimerkiksi rottien torjunnan mie-
lekkyyttä harvoin kyseenalaistetaan.

Kaupunkiympäristön toimialalla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Staras-
sa on useita työntekijöitä, joilla on eläinekologista ja riistaeläintieteen 
asiantuntemusta. Toimialojen välinen kaupunkieläintyöryhmä kokoon-
tuu kahdesti vuodessa pohtimaan alan ajankohtaisia kysymyksiä.

Laadittavana olevassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen (LU-
MO) ohjelmassa on mukana toimenpiteitä eläinten pesimisen edistämi-
seksi.

Pääsääntöisesti petoeläinten kaupunkilaistuminen tapahtuu omavarai-
sesti, yksilöiden sopeutumisena ravinnon tarjontaan ja ihmistoiminnan 
aiheuttamaan häiriöön. Aloitteen esimerkkilajeista kanahaukan noin 30-
40 parin kanta Helsingissä on Suomen ellei Euroopan tihein, eikä se 
perustu tekopesiin, vaan laadukkaisiin varttuneisiin metsiin ja saalistar-
jontaan niiden välisillä tiheästi rakennetuilla alueilla. Lumikko käyttää 
pesintään ja saalistukseen tärkeimpien saalislajiensa myyrien koloja, 
jotka eivät ole kantaa rajoittava tekijä. Huuhkajan kaupunkilaistuminen 
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sai näkyvyyttä vuonna 2011 Forumin katon pesinnän ansiosta, mutta ei 
ole jatkunut sen jälkeen. Lintuharrastajien tekemät huuhkajan pesälaa-
tikot eivät ole tulleet asutuiksi. Muiden pöllöjen pönttöjä, jotka on ripus-
tettu lintutieteellisen tutkimuksen tarpeisiin, Helsingissä on melko katta-
vasti isommilla metsäalueilla ja kartanopuistoissa.

Kettu on erimerkkilajeista mielenkiintoisin sikäli, että helposti pesäluo-
laksi kaivettavan maan saatavuus saattaisi olla kannan lisääntymistä 
rajoittava tekijä. Pääkaupunkiseudulta on kuitenkin jo useita esimerkke-
jä pesinnöistä omakoti- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten ton-
teilla, joiden täyttömaa on luontaista moreenimaaperää helpompaa kai-
vettavaa. Tiheä kettukanta on jo olemassa, ja sen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen on kaksijakoinen. Kettu on yleispeto, jonka saalis-
tuksesta valtaosa kohdistuu runsaisiin lajeihin. Saalistuspaine kohdis-
tuu enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti kuitenkin myös esi-
merkiksi maassa pesiviin lintuihin, joiden kantoja haluttaisiin suojella. 
Lintuvesialueilta ja saaristosta pyydystetään vieraspetolajien minkin ja 
supikoiran lisäksi myös kettuja. Lintuvesillä eivät kyseessä ole myös-
kään satunnaiset ketun vierailut, vaan alueet ovat etenkin keväisin 
houkuttelevia kohteita ympäröivän asutuksen ylläpitämälle kettukannal-
le. Esimerkiksi Vanhankaupunginlahden linnuston poikastuotanto on 
jatkuvasti heikkoa, ja tärkein syy siihen on eri petojen saalistuspaine, 
jonka pienentämiseksi tarvittaisiin nykyistäkin tehokkaampaa petopyyn-
tiä.

Haitalliseksi koettujen runsaiden lajien säätelystä annetaan kaupun-
kiympäristön toimialalle paljon palautetta ja ehdotuksia, myös biologi-
seen torjuntaan liittyviä. Saalistajien säätelykyky on rajallinen eikä täs-
mällinen, eivätkä lajit ole kovin tehokkaasti houkuteltavissa pesimään 
juuri niihin paikkoihin, joissa niistä olisi suurin hyöty ja pienin haitta. 
Useiden kookkaiden ja tehokkaasti saalistavien petoeläinlajien kaupun-
kilaistumista kuitenkin on tapahtunut luontaisesti viime vuosikymmeni-
nä, eikä ilmiön heikkenemistä ole näköpiirissä.

Ravintoketjun huipulla sijaitsevan merikotkan mahdollisen pesinnän 
onnistuminen Vanhankaupunginlahdella olisi mielenkiintoinen luontai-
sesti syntynyt biologinen koe siitä, rajoittaako merikotkan läsnäolo ja 
saalistus esim. haitalliseksi koettua valkoposkihanhien laidunnusta lä-
hialueilla ja missä määrin lintuveden suojeluarvoltaan merkittävimmät 
vesilintulajit kärsivät merikotkien läsnäolosta.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534
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raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 252
Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den kiinteistöjen myyntipolitiikasta

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Esitys

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tarkistaa kiinteistöjensä myyntipolitiikkaa Aino 
Acktén -huvilan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten osalta, eikä listaa kaikkia erityyppisiä kiinteistöjä samalle myyntilis-
talle ilman erillistä harkintaa. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymä toimitilastrategia ohjaa jat-
kossa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten pitkän täh-
täimen hallintaa ja käyttöä. Kulttuurihistoriallisten merkittävien raken-
nusten omistajuutta määrittää erityisesti strategian linjaus ”Kaupungilla 
ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistami-
seen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpei-
ta. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat ra-
kennukset, ovat aina käytössä.” 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
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Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Valmistelussa kaupunki harkitsee perusteellisesti 
rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen 
toiminnan käytössä olevat resurssit huomioiden. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ensisijaisesti turvata 
kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrä-
rahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveelli-
syyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kannalta 
parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiinteistön 
omistaja. Kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään kaikille sen omis-
tuksessa oleville suojelluille rakennuksille. Tulevina vuosina kaupungin 
omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve vähentää myy-
mällä niitä muun muassa määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on perus-
teltua, jotta suojeltujen rakennusten kunto ei huononisi, vaan ne saisi-
vat arvoisensa ja oikea-aikaisen korjauksen uuden omistajan huomas-
sa. Resurssien ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää raken-
nuksista luopumisista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupungin toimitilastrategian 
toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Sen yhtenä toimenpiteenä val-
mistellaan luopumisohjelma tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa 
käytössään. Luopumisohjelmassa muun muassa määritetään periaat-
teet tiloista luopumisen tavalle vuosien 2020-2025 aikana. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313
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suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 603

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 426

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunginhallituksen 
22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa to-
detaan: ” Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytös-
sään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut 
kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”
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Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Viimevuosien esimerkkejä tällaisista ovat Hakaniemen halli ja Grunds-
kolan Norsen, joiden peruskorjaus perustuu suureen käyttöasteeseen 
ja jatkuvaan pitkän aikavälin tarpeeseen.

Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Kaupungin resurssit riittävät näiden kohteiden 
kohdalla parhaimmillaankin vain pitämään rakennukset sellaisessa 
kunnossa, että niiden peruskorjausmahdollisuus tulevalle omistajalle 
säilyy. Kaupungin tulee ensisijaisesti käytettävissä oleville resursseille 
turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat 
määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, ter-
veellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kan-
nalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiin-
teistön omistaja.  Helsingin kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään 
kaikille suojelluille rakennuksille, joita sen omistukseen on vuosikym-
menien aikana tullut. Suojeltuja rakennuksia siirtyy kaupungin omistuk-
seen vuosittain lisää myös maanhankinnan yhteydessä. Tulevina vuo-
sina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve 
vähentää myymällä niitä mm. määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on 
perusteltua, jotta tällaisten kohteiden kunto ei huononisi vaan ne saisi-
vat arvoisensa korjauksen uuden omistajan huomassa. Näiden myytä-
vien rakennusten käyttötarkoitukseen ja kunnostamiseen suojelun mu-
kaisesti kaupunki voi vaikuttaa monin tavoin mm. kaavoituksen ja ton-
tinluovutusehtojen kautta.

Helsingin kaupungin rakennuskanta on huomattavan suuri. Resurssien 
ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopu-
misista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. Päämääränä tulee 
olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipol-
ville. 

Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty 
suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta 
hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena. Esimerk-
keinä tällaisista ovat Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paciuk-
senkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila (Meilahden virkis-
tyskeskus), Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. Täl-
laisten rakennusten ostajat ovat asialla pitkällä tähtäimellä. Rakennuk-
sen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kaupunki 
luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen tule-
van käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 253
Valtuutettu Marcus Rantalan aloite glyfosaattipohjaisten torjunta-
aineiden käytön lopettamisesta

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Marcus Rantala ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki luopuu glyfosaattia sisältävien torjunta-aineiden, 
kuten Roundupin, käytöstä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tavoitteena on jo nyt luopua haitallisten 
glyfosaattipohjaisten aineiden käytöstä kaupungin ylläpitämien puisto-
jen ja muiden rakennettujen alueiden hoidossa. Samanaikaisesti etsi-
tään korvaavia torjuntamenetelmiä myös vaikeimmin torjuttaville rikka-
kasveille ja vieraslajeille. Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön 
lopettaminen on mukana ylläpitoon liittyvän kasvillisuuden tuotekortin ja 
kasvillisuuden hoidon laatuvaatimusten päivitystyössä, jota tehdään tä-
nä vuonna. Toimenpiteissä glyfosaatin käytöstä luopumiseksi huomioi-
daan voimassaolevat lait ja asetukset.

Tällä hetkellä glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on kuitenkin 
toistaiseksi sallittu Helsingissä vahvajuuristen, voimakkaasti juurillaan 
leviävien, monivuotisten rikkakasvien torjunnassa. Vaikka kaupunkiym-
päristön toimiala kannustaa urakoitsijoita voimakkaasti käyttämään 
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korvaavia torjuntamenetelmiä, ei heiltä kuitenkaan edellytetä vaihtoeh-
toisia rikkakasvien torjuntatapoja. 

Huomionarvoista on, että Helsingissä kemiallisten rikkakasvien torjun-
ta-aineiden käyttö on kielletty leikkipuistoissa ja -paikoissa, päiväkotien 
ja koulujen piha-alueilla, koira-aitauksissa tai muilla toiminnallisilla 
alueilla, päällystetyillä tai kivetyillä alueilla eikä vesistöjen läheisyydes-
sä tai pohjavesialueilla. 

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 530

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.08.2020 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 62

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Glyfosaattipohjaiset torjunta-aineet ovat maailman eniten käytettyjä rik-
kakasvien torjunta-aineita. Niitä käytetään erityisesti sekä maatalou-
dessa että kotipuutarhoissa. Toistaiseksi glyfosaattia tehoaineena si-
sältävät torjunta-aineet ovat tehokkain tapa torjua rikkakasveja. 

EU:n jäsenmaissa on voimassa tehoaineena glyfosaattia, jonka yksi 
markkinanimi on Roundup, sisältävien aineiden EU komission myynti-
lupa 15.12.2022 asti. Glyfosaatin käyttö rikkakasvien torjunta-aineiden 
tehoaineena on viime vuosina aiheuttanut voimakasta keskustelua niin 
EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa kuin Suomessakin. Tutkimustietoa 
aineen vaikutuksesta ihmisiin ja eläimiin on olemassa kuitenkin vielä 
kohtalaisen vähän moneen muuhun kemikaaliin verrattuna. Aiemmin 
luultiin, että aine ei olisi haitallista muille kuin vihreille kasveille, mutta 
tutkimustieto aineen vaikutuksista maaperään, eliöihin, ihmisiin ja eko-
systeemissä kiertoon lisääntyy. Uusia tutkimuksia tehdään koko ajan.

Nykytilanne

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala vastaa suurimmasta 
osasta asemakaavan mukaisten viheralueiden sekä katuvihreän ja jul-
kisten rakennusten tonttien ylläpidon järjestämisestä. Näiden lisäksi 
toimialan vastuulla myös virkistyskäyttöön tarkoitettujen saarien kasvil-
lisuudesta huolehtiminen.  Kaupunkiympäristön toimialan lisäksi kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluilla on vastuullaan liikunta-
paikkoja ympäröivien viheralueiden ylläpidon järjestäminen ja osa vir-
kistyskäyttöön tarkoitettujen saarien palveluiden huolehtimisesta.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on sallittu Helsingissä 
vahvajuuristen, voimakkaasti juurillaan leviävien, monivuotisten rikka-
kasvien torjunnassa. Tehoainetta on käytetty lähinnä katuviheralueilla, 
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puistojen ylläpidollisesti haasteellisilla kivituhkapinnoilla ja peltoviljelys-
sä rikkakasvien torjunnassa. Lisäksi tiettyjä haitallisia vieraslajeja, ku-
ten jättiputkea, torjutaan kyseisellä torjunta-aineella. Kemiallisia rikka-
kasvin torjunta-aineita ei saa käyttää lainkaan leikkipuistoissa ja -
paikoissa, päiväkotien ja koulujen piha-alueilla, koira-aitauksissa tai 
muilla toiminnallisilla alueilla, päällystetyillä tai kivetyillä alueilla eikä 
vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueilla. 

Tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan ylläpidon vastuulla on noin 
350 hehtaaria peltoja, noin 900 hehtaari puistoja ja noin 450 hehtaaria 
katuviheralueita. Alueiden hoito ja hoidon tavoitteet perustuvat toimia-
lalla laadittuihin aluesuunnitelmiin, puistosuunnitelmiin ja niissä määri-
teltyihin hoitoluokkiin sekä ylläpidon tuotekorttien laatuvaatimuksiin. Yl-
läpidon hoitomenetelmät ja muut vaatimukset perustuvat aina voimas-
sa olevaan lainsäädäntöön.

Myös kaupunkistrategian tavoitteet määrittävät ja ohjaavat ylläpidon 
toimenpiteitä ja menetelmiä. Esimerkiksi Itämerihaasteessa on kau-
punkiympäristön toimialan ylläpidon ja Staran yhteisvastuulla oleva 
toimenpide ”Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö rikkakasvien ja tuho-
hyönteisten torjuntaan puisto- ja viheralueilla rajoitetaan välttämättö-
mimpään, pyritään luonnonmukaiseen torjuntaan sekä etsitään ja ote-
taan käyttöön hyväksi havaittuja vaihtoehtoisia menetelmiä.” 

Torjunta-aineiden käytön periaatteet

Torjunta-aineiden käyttö perustuu torjuttavan alueen haasteelliseen yl-
läpitoon. Näitä ovat vilkkaasti liikennöityjen katualueiden katuviherkais-
tat tai vaikeasti torjuttavat kasvilajit, joilla on haittaominaisuuksia, kuten 
jättiputken ihoa polttava vaikutus tai kurtturuusun voimakas leviäminen 
juurilla. Vaikka glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on vielä 
toistaiseksi sallittua, Helsinki on yli kymmenen vuoden ajan vähentänyt 
asteittain torjunta-aineiden käyttöä puistoissa ja ottanut korvaavia ainei-
ta tai torjuntatapoja käyttöön. Mekaanisen torjunnan lisäksi käytetään 
esimerkiksi kiehuvaa vettä, pelargonihappoa ja tulikuumaa vesihöyryä. 
Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden torjuntateholle ei ole suoranai-
sesti löytynyt korvaajaa, sillä ympäristöystävällisemmät menetelmät 
ovat käyttö- ja työvoimakustannuksiltaan paljon kalliimpia vaatien 
enemmän torjuntakertojen toistoja. 

Helsingin pelloilla on muutaman vuoden ajan kokeiltu myös kerääjä-
kasvien kylvöä satokasvin yhteydessä. Kerääjäkasvin tarkoitus on sitoa 
varsinaiselta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautuvia 
ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä sadonkorjuun jälkeen. Kerääjä-
kasvi kilpailee hyvin rikkakasvien kanssa, ja erityisesti luomuviljelyssä 
aluskasvien käyttö on osa kasvinsuojelua. 
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Helsingin kaupungin yleisten alueiden ylläpito tilataan monivuotisiin so-
pimuksiin perustuen kaupungin liikelaitos Staralta ja yksityisiltä urakoit-
sijoilta. Viimeisen viiden vuoden aikana ylläpidossa on vähennetty hy-
vin aktiivisesti glyfosaatin käyttöä ja edistetty vaihtoehtoisia torjuntata-
poja. Kilpailutetuissa ylläpidon urakoissa tarjoaja on saanut lisäpisteitä 
esittäessään vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä kemialliselle torjunnalle, 
torjunta-aineiden käytön vähentämisestä ja muiden keinojen käytöstä. 
Esimerkiksi Lauttasaaren ja Herttoniemen alueurakoissa ei käytetä 
lainkaan glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita. 

Toimenpiteet glyfosaatin käytöstä luopumiseksi

Kaupunkiympäristön toimiala huomioi toiminnassaan voimassa olevat 
lait ja asetukset ja toimii voimassa oleviin palvelu- ja urakkasopimuksiin 
kirjattujen laatuvaatimusten mukaisesti yleisten alueiden ylläpidossa 
kannustaen voimakkaasti urakoitsijoita käyttämään korvaavia torjunta-
menetelmiä.

Tavoitteena on jo nyt luopua aineen käytöstä puistojen ja muiden ra-
kennettujen alueiden hoidossa. Saman aikaisesti etsitään korvaavia 
torjuntamenetelmiä myös vaikeimmin torjuttaville, monivuotisille juurile-
vintäisille rikkakasveille ja vieraslajeille. Tämä huomioidaan uusien ura-
koiden valmistelussa. 

Peltoviljelyssä glyfosaatista luopuminen alkaa osana vuoden 2021 vilje-
lysuunnitelman valmistelua, ja viimeistään vuodesta 2023 alkaen kau-
pungin peltoalueilla siirrytään luonnonmukaiseen viljelyyn ilman virallis-
ta luomusertifikaattia.

Kaupunkiympäristön toimialalla on menossa lukuisia kaupunkistrate-
gian tavoitteiden mukaisia luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja 
edistäviä isoja ja pienempiä projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa 
organisaatioon pysyviä toimintamalleja. Pölyttäjien huomioiminen kas-
vilajistoa monipuolistamalla niin niittykasvillisuutta kehitettäessä kuin 
rakennettujen puistojen kasvillisuutta valittaessa ja ylläpidettäessä on 
nostettu voimakkaasti esille. Useammassa puistorakentamiskohteessa 
on käytetty puhtaita kierrätysmaita. Kierrätysmaassa olevan siemen-
pankin hyödyntäminen puistorakentamisessa onkin yksi merkittävä osa 
ekologista rakentamista.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettaminen on mukana 
ylläpitoon liittyvän kasvillisuuden tuotekortin ja kasvillisuuden hoidon 
laatuvaatimusten päivitystyössä, jota tehdään tänä vuonna. Kaupun-
kiympäristön toimiala on tietoisesti suunnannut glyfosaatin ja muiden 
keimiallisten torjunta-aineiden käytön lopettamiseen, mutta tämä edel-
lyttää, että viher- ja katualueiden ylläpidon urakoitsijoille sallitaan kui-
tenkin jonkin mittainen siirtymäaika. Muutos lähtee hoitokulttuurista, to-
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tutuista toimintamalleista ja työmetodeista sekä ylläpidon määrärahojen 
uudelleen kohdentamisesta. Urakoitsijoilla on mahdollisuus jo nyt itse-
näisesti valita käyttämänsä työmenetelmät asetettujen hoidon laatuvaa-
timusten saavuttamiseksi, mutta glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden 
täydellisellä käytön lopettamisella on kustannusvaikutuksia. Taloudelli-
sesti mikään menetelmä ei toistaiseksi ole yhtä tehokas kuin kemialli-
nen rikkakasvien torjunta, mikä selittää niiden laajan käytön. Jatkossa 
Helsingin kaupungin viher- ja katualueiden hoidon laatuvaatimuksissa 
rikkakasvien torjunnan painopistealueet määritellään tarkemmin. Mei-
dän on opittava hyväksymään näkyvä muutos kaupunkikuvassa. Tor-
junta keskitetään puistojen istutuksiin. Jatkossa esim. katuviheraluei-
den rikkaruohottomuutta ei tavoitella siinä määrin kuin tähän asti on 
tehty.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Katriina Arrakoski, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
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§ 254
Valtuutettu Fatim Diarran aloite Sortti-asemien aukioloaikojen laa-
jentamisesta

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet Sortti-asemien aukioloai-
kojen laajentamiselle viikonloppuihin kierrättämisen helpottamiseksi.

Sortti-asemien toiminnasta vastaava Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymä (HSY) on hakenut muutosta asemien toimintaa sään-
televiin ympäristölupiin, tarkoituksenaan laajentaa Kivikon ja Konalan 
asemien aukioloaikoja viikonloppuihin. Hakemukset on jätetty Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle viime vuoden puolella, ja niistä odotetaan 
lupapäätöksiä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. 

Lausunnossaan kaupunginhallitukselle HSY on todennut, että mikäli 
ESAVI myöntää Sortti-asemille luvan aukioloaikojen laajentamiseen, 
tulee HSY käynnistämään Konalan Sortti-asemalla noin vuoden pitui-
sen kokeilun viikonloppuaukioloajoista. Kokeilujakson perusteella tul-
laan arvioimaan viikonloppuaukiolojen laajentamista pysyvästi.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 523

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala 27.2.2020

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Sorttiasemat ovat osa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) toimintakenttää. Helsinki yhdessä Espoon, Van-
taan ja Kauniaisen kaupunkien kanssa vastaa kuntayhtymän päätök-
senteosta ja yhtymän toiminnasta. Viidestä sorttiasemasta kaksi on 
Helsingissä, Kivikon ja Konalan sorttiasemat. Sorttiasemat ovat kevääl-
lä kolmena lauantaina auki.

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteen ehdotusta laajentaa 
sorttiasemien aukioloaikaa viikonloppuun. Helsingin kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomainen on 23.10.2019 lausunnossaan puoltanut 
HSY:n ympäristölupaa Eteläsuomen aluehallintovirastolle. Lupahake-
muksessa yhtenä osana on toiminnan laajentaminen viikonlopuille.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen viikonlopulle kasvattaa asukkai-
den mahdollisuutta kierrättää paremmin ja saattaa materiaalit uusiokäy-
tön piiriin. Usein esimerkiksi muutot ja remontit osuvat viikonlopuille, 
jolloin käytössä on vuokratut isommat kuljetusvälineet ja jätteiden kulje-
tus on helpompaa. Jos vastaanottoa ei ole, on houkutus laittaa muuten 
kiertokelpoinen jäte alemman kierrätystason jätteeksi, esim. sekajät-
teeseen tai jopa hylätä luvattomasti ympäristöön. Tämä aiheuttaa haas-
teita paitsi taloyhtiöissä myös luvattomien kaatopaikkojen siistimisessä, 
joka kuuluu kaupunkiympäristön toimialan piiriin.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen lisää myös puutarhajätteen 
asianmukaista käsittelyä. Vieraslajien on mahdollista levitä asuinalueel-
la tehokkaammin ympäristöön, jos puutarhajäte viedään puutarhojen 
ulkopuolelle esim. läheiseen metsään. Tämä on yksi merkittävimmistä 
vieraslajien leviämisväylistä luontoon.

Lisätiedot
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202

heidi.huvila(a)hel.fi
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§ 255
Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja 
koulutuksen pihakäyttöön

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittäisi Kööpenhaminan mallin soveltuvuutta Helsinkiin 
ja sitä, voisiko katutilaa ottaa Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan pihakäyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti 
perustua asemakaavaan, jolla luodaan edellytykset terveelliselle, tur-
valliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saata-
vuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitusmenettelyllä varmiste-
taan osallisten vuorovaikutusmahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vai-
kutukset riittävässä laajuudessa. Ympäristön kannalta laadukkaimpaan 
lopputulokseen päästään asemakaavoitusmenettelyllä, joskin aloittees-
sa esitetyn pihakäytön toteuttamiseen kaavaprosessi voi olla tarpeet-
toman raskas menettelytapa. 

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti aloitteessa esitetyn selvityk-
sen tekemiseen katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan piha-alueina. Katualueiden käyttö kasva-
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tuksen ja koulutuksen piha-alueina tarjoaisi uuden ratkaisun yhä tii-
viimmässä kaupunkitilassa sijaitsevien koulujen toimintojen järjestämi-
selle. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa katutilan 
toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Katutilan käyttö piha-
alueena edellyttää koululaisten turvallisuuteen liittyvien vastuiden sel-
vittämistä. Ennen kaikkea on tarpeen pohtia, millaisella päätöksente-
koprosessilla katualue voidaan osoittaa kasvatuksen ja koulutuksen pi-
ha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asemakaavassa.

Sekä kaupunkiympäristölautakunta että kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta kannattavat lausunnoissaan selvityksen tekemistä katualueiden ot-
tamisesta varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupunginkanslian ja kau-
punkiympäristön toimialan olisi perusteltua ottaa vastuu selvitystyöstä. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta osallistuisi selvityksen tekemiseen 
toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta 
esitti, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistettaisiin käyt-
täjiä ja kaupunkilaisia.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 574

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 163

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitetyn 
selvityksen tekemistä katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kas-
vatuksen ja koulutuksen piha-alueina.

Alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti perustua asemakaavaan, jolla 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämi-
selle. Kaavoitusmenettelyllä varmistetaan osallisten vuorovaikutus-
mahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vaikutukset riittävässä laajuudes-
sa. Lopputuloksen kannalta laadukkain ympäristö saavutetaan, kun 
kaikki maankäytön suunnitteluun vaikuttavat seikat ovat riittävän aikai-
sessa vaiheessa tiedossa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä koulujen koot ovat kasvaneet ja koulut 
täytyy sijoittaa yhä tiiviimpään kaupunkirakenteeseen. Tällöin tehok-
kaampaan kaupunkitilan käyttöön on etsittävä myös uusia ratkaisuja. 
Katualueella on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi väistämättä tar-
vetta autoliikenteelle. Tonttien toiminnot edellyttävät usein pysäköinti-, 
saatto-, jakelu- ja huoltoliikennettä. Tontin saavutettavuus myös pelas-
tusajoneuvoilla on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Selvityksessä 
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tulee kiinnittää huomiota katutilan toimivuuteen, turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen. Katutilan käyttö piha-alueena edellyttää koululaisten tur-
vallisuuteen liittyvien vastuiden selvittämistä. Tarpeen on myös pohtia, 
minkälaisella päätöksentekoprosessilla katualue voidaan osoittaa kas-
vatuksen ja koulutuksen piha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asema-
kaavassa.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kappaleen (2) loppuun:

"Samalla lautakunta toteaa, että katualueet eivät lähtökohtaisesti sovel-
lu kasvatuksen ja koulutuksen varsinaisiksi piha-alueiksi."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sa-
meli Sivonen, Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, tiimipäällikkö: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 46

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Petra Ma-
linin valtuustoaloitteesta katutilan hyödyntämisestä kasvatuksen ja kou-
lutuksen piha-alueena:

Katualueiden mahdollisessa hyödyntämisessä tulee varmistaa piha-
alueiden toimivuus, turvallisuus, terveellisyys ja valvottavuus toiminta-
aikana. Lisäksi selvityksessä on huomioitava alueen saavutettavuus ja 
rajautuvuus sekä varmistettava, että katupihat eivät aiheuta lisäkustan-
nuksia toimialalle. Selvityksen yhteydessä on myös tärkeää varmistaa 
kevyen liikenteen sujuvuus sekä varmistaa lasten ja nuorten turvallinen 
liikkuminen piha-alueella ja kouluteillä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että vastuu selvitystyöstä on 
kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimialalla, jonka toimin-
taan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. Lautakunta edellyt-
tää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu selvitystyöhön 
toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta 
esittää, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistetaan käyt-
täjiä ja kaupunkilaisia. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
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§ 256
Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes An-
derssonin muistolaatalle

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 24  muuta valtuutettua esittävät mm., että 
kesällä 2019 kuolleen psykiatri, poliitikko, kirjailija ja jazz-pianisti Claes 
Anderssonin muistaminen olisi paikallaan Helsingissä. Muistamisen ra-
hoittaisi ruotsinkielinen kulttuurisäätiö Svenska Kulturfonden ja edes-
menneen henkilön perheen mukaan muistaminen voisi tapahtua jonkin 
yksinkertaisen muistolaatan muodossa paikassa, joka parhaiten kuvas-
taisi hänen muistoaan ja toimintaansa. Vaihtoehtoisia paikkoja voisivat 
olla Eduskuntatalon ja Museokadun välinen aukio, koska se sijaites-
saan eduskunnan ja jazz-klubi Storyvillen välissä symbolisoisi kahta 
puolta hänen monipuolisesta elämänkaarestaan ja perinnöstään. Au-
kioon liittyy kallioseinämä, johon muistolaatta voitaisiin kiinnittää. Toi-
nen mahdollinen paikka voisi olla Kirjailijapuisto Taka-Töölössä. Allekir-
joittaneet esittävät, että kaupunki osoittaa sopivan paikan Claes An-
derssonin muistolaatalle. 
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Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon 
21.4.2020 viitaten, että Claes Anderssonin muistolaatta voidaan sijoit-
taa sille ensisijaisesti ehdotettuun paikkaan eli Eduskuntapuistoon. 
Toimiala on valmiina sopimaan sijaintipaikan yksityiskohdista yhdessä 
Svenska Kulturfondenin kanssa, tekemään muistolaatan sijoittamiseen 
tarvittavat sopimukset ja myöntämään hankkeelle mahdollisesti tarvit-
tavan toimenpideluvan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n  2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut enemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 520

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 21.4.2020

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljösektorn tackar för förslaget och meddelar att den anser att 
en minnesplakett över Claes Andersson kan placeras i Riksdagspar-
ken, som i första hand föreslagits för en sådan. Sektorn är beredd att 
komma överens med Svenska kulturfonden om detaljerna kring place-
ringsstället, att ingå de avtal som behövs för placeringen av minnespla-
ketten och att bevilja projektet ett eventuellt behövligt åtgärdstillstånd.

Begäran om utlåtande

Stadskansliet har bett stadsmiljösektorn ge ett utlåtande eller skicka ett 
brev från sektorn till stadsstyrelsen senast 24.4.2020.

Upplysningar
Jouni Heinänen, teamchef, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 257
Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite valkoposkihanhien torjunta kas-
villisuudella

HEL 2020-001117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Linda Ahlblad ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuudet torjua valkoposkihanhia eri kas-
veilla tai pitkällä ruoholla ja toteuttaa näitä torjuntakeinoja Helsingin 
rannoilla ja viheralueilla.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittöö parhaillaan pysyvämpiä ja te-
hokkaampia ratkaisuja laiduntamisen torjuntaan. On havaittu, että han-
het pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai 
nurmea. Hanhen lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään um-
pinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle. Pitkä heinä tai umpinaiset ai-
datut alueet eivät kuitenkaan sovi kaikkiin paikkoihin. 

Valkoposkihanhien laiduntamisen torjuntaa puistoissa on kokeiltu sekä 
hanhiaidoilla että jättämällä pidempää heinäkasvustoa. Aidan käyttämi-
nen perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset ja täysikasvuiset 
hanhet sulkasadon aikana) kulun estämiseen. Hanhiaitaa on kokeiltu 
Arabianrannassa ja Kaivopuistossa ja leikkaamatta jätettävää kasvus-
toa Porolahden puistossa. 
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Yhtenä osallistuvan budjetoinnin toteutettavana hankkeena on nurmikot 
kukkakedoiksi -ehdotus. Tässä hankkeessa on esimerkiksi koko Ara-
bianrannan ja Hermannin ranta-alueet annettu kasvaa kukkakedoiksi ja 
niihin on kasvanut rantaniittykasvillisuutta. Alueella on kuitenkin ongel-
mana rannan suuri kulutus ja rannan läheiset kevyenliikenteen reitit. 
Alueen uuden hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnis-
tymässä. 

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa kunnostetaan ole-
massa olevaa matalaa aitaa ja rakennetaan lisää aitaa. Ensi keväänä 
aidan viereen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Näin yritetään oh-
jata lentokyvyttömiä hanhia sopivaan suuntaan. Kokeilun tavoitteena 
on hanhien ohjaaminen muualle kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juh-
lakentällä kokeillaan ruohonleikkuuta isolla robottileikkurilla ja seura-
taan, onko sillä vaikutusta hanhien käyttäytymiseen. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 596

HEL 2020-001117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 488

HEL 2020-001117 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valkoposkihanhien laiduntamista puistoissa on koitettu torjua kokeile-
malla viime vuosina sekä hanhiaitoja että jättämällä pidempää heinä-
kasvustoa. Aitakokeilu perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset ja 
täysikasvuiset hanhet sulkasadon aikana) kulun estämiseen. Arabian-
rannassa vuonna 2016 u-malliset aidat eivät ihan täysin pitäneet han-
hia poissa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Samaa hanhiaitaa kokeiltiin 
myös Kaivopuistossa vuosina 2017 - 2019, mutta vain välttävin tulok-
sin.

Porolahden puistossa jätettiin nurmikko leikkaamatta vuonna 2018, 
mutta kokeilu toteutettiin ilman tarkempaa seurantatutkimusta. Leik-
kaamatta jätetty kasvusto jäi kuitenkin melko matalaksi, sillä puistossa 
kasvoi luonnostaan eri kärsämöitä. Ne eivät kasva riittävän korkeiksi 
ohjaamaan hanhien kulkua pois alueelta.

Kaupunkiympäristön toimialalla mietitään parhaillaan, millaisia pysy-
vämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja voidaan kokeilla. On tutkittu, että 
hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai 
nurmea. Hanhen lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään um-
pinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten ne pysyvät melko siistei-
nä. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi kaik-
kiin paikkoihin. 
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Yhtenä osallistuvan budjetoinnin toteutettavana hankkeena on nurmikot 
kukkakedoiksi -ehdotus. Tässä hankkeessa on esimerkiksi koko Ara-
bianrannan ja Hermannin ranta-alueet annettu kasvaa kukkakedoiksi ja 
niihin on kasvanut upeaa rantaniittykasvillisuutta. Tällä kyseisellä alu-
eella on ongelmana rannan suuri kulutus sekä lähellä rantaa kulkevat 
kevyenliikenteen reitit. Koko alueen uuden hoito- ja kehittämissuunni-
telman teko on käynnistymässä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa rakennetaan lisää ja 
kunnostetaan olemassa olevaa matalaa aitaa. Ensi keväänä aidan vie-
reen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Näin yritetään ohjata lento-
kyvyttömiä hanhia sopivaan suuntaan Kaivopuistossa. Kokeilun tavoit-
teena on, että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle 
kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleik-
kuuta isolla robottileikkurilla ja seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien 
käyttäytymiseen. 

Yksi tämän vuoden mielenkiintoista tapahtumista oli merikotkan onnis-
tunut pesintä Vanhankaupunginlahdella. Jää nähtäväksi, vaikuttaako 
tulevina vuosina merikotkan pelotevaikutus hanhien käyttäytymiseen 
Arabianrannassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Vesa Koskikallio, metsävastaava: 310 38452

vesa.koskikallio(a)hel.fi
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§ 258
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden 
edistämisestä korttelipihapilotilla

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki järjestää pilottihankkeen muun muassa viihtyi-
syyttä, yhteisöllisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistävän kortteli-
pihan toteuttamisesta kantakaupunkiin, jonka perusteella laaditaan oh-
jeistus taloyhtiöille internetiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin mahdollisuudet korttelipihojen 
edistämiseen rajautuvat asemakaavoituksen ja neuvonnan keinoihin. 
Olemassa olevaa korttelipihaa ei voida muuttaa kaupungin toimesta pi-
hoiltaan yhteispihalliseksi muulla tapaa kuin asemakaavan muutosme-
nettelyllä, joka mahdollistaa korttelipihan toteuttamisen rakennushanke 
kerrallaan. Tällainen kaavamuutos vaatii sitä, että kaikki ajateltuun yh-
teispihaan rajautuvat asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt hakevat kaava-
muutosta yhdessä. Tämä puolestaan edellyttää ennen kaikkea yhtiöi-
den keskinäistä sopimista piha-alueiden hallinnoinnista, vastuista, kus-
tannuksista ja niiden jakautumisesta yhtiökohtaisin päätöksin. Viime ai-
koina yhteispihoja on toteutunut asemakaavaprosessin myötä esimer-
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kiksi Jätkäsaareen, Arabianrantaan, Sörnäistenniemelle ja Sompasaa-
reen.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että vuonna 2007 laadittua Helsinki-
läinen kerrostalopiha -julkaisua 
(https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/aluerakentaminen/kehittyvakerro
stalo/Julkaisut/helsinkilainen-kerrostalopiha.pdf), jonka tarkoituksena 
on luoda pohjaa uusien yhteisten piha-alueiden asema kaavoitukselle, 
on mahdollista edelleenkin soveltaen noudattaa suunniteltaessa muu-
toksia myös oleville korttelipihoille. Sen sijaan kaupunki on aikoinaan 
luopunut tehtävävalikoimassa olleesta piha- ja puutarhaneuvonnasta, 
sillä apua kantakaupungin kortteleiden ja muiden pihojen suunnitteluun 
on hankittavissa yleisesti pihasuunnittelun ammattilaisilta.

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa mainitut korttelipihoista saa-
tavat hyödyt ovat sinänsä edistämisen arvoisia. Kaupunginhallitus tote-
aa kuitenkin, että aloitteessa esitetty pilottihanke vaatisi olemassa ole-
valle korttelipihalle toteutuakseen hankkeesta kiinnostuneiden yhtiöiden 
päätöksiä edellä mainituista yhteisjärjestelyistä ja kustannusjaosta. Li-
säksi edellytettäisiin asemakaavoitusprosessin käynnistämistä kaikkien 
osapuolten kesken. Jos jossakin korttelissa syntyy sopimus näistä sei-
koista ja hankkeen suunnittelu alkaa, kaupunkiympäristön toimiala tar-
joaa sen toteutumiseksi tarvittaessa toimialan palvelukokonaisuuksien 
asiantuntemusta. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 5.5.2020. 
Vastaus on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 522

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 245

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupungilla ei ole tällä 
hetkellä muita keinoja yhdistää yksittäisiä pihoja suuremmiksi yhteispi-
hoiksi kuin aloitteessa esille nostettu valistuksen tie. Yhteispihan luo-
minen vaatii pihaan rajautuvien asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden 
keskinäistä sopimista yhteisjärjestelyistä ja kustannusten jakautumises-
ta. Tällaisten sopimusten laatiminen vaatii juridista erityisosaamista se-
kä taloyhtiöiden päätökset. Kaupunki on järjestelmällisesti luopunut ai-
koinaan tehtävävalikoimassa olleesta piha- ja puutarhaneuvonnasta, 
sillä apua kantakaupungin kortteleiden ja muiden pihojen suunnitteluun 
on hankittavissa yleisesti pihasuunnittelun ammattilaisilta, kuten mai-
sema-arkkitehdeiltä ja -suunnittelijoilta.
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Jo valmiiksi rakennettua aluetta pihoiltaan yhteispihalliseksi ei voida 
muuttaa kaupungin taholta muulla tapaa kuin tekemällä uusi asema-
kaava ja odottamalla, että sitä toteutettaisiin rakennushanke kerrallaan. 
Tällainen kaavamuutos vaatii sitä, että kaikki ajateltuun yhteispihaan 
rajautuvat tontit hakisivat yhtä aikaa mukaan kaavamuutokseen ja so-
pisivat yhteisistä tavoitteista, joista yksi olisi uuden yhteispihan luomi-
nen. Tämä edellyttää taloyhtiöiltä päätöksentekoa ja keskinäistä sopi-
mista. Monen pihan käyttötarkoitus muuttuisi asemakaavan muutoksen 
myötä. Useissa kantakaupungin kortteleissa asemakaava ei nykyisin-
kään salli autopaikkoja pihoilla, vaikka pihoja käytetään pysäköintiin.

Vuodelta 2007 olevaa Helsinkiläinen kerrostalopiha -julkaisua, jonka 
tarkoituksena on luoda pohjaa uusien yhteisten piha-alueiden asema-
kaavoitukselle, on mahdollista edelleenkin soveltaen noudattaa suunni-
teltaessa muutoksia myös oleville korttelipihoille. Julkaisussa todetaan 
suurkorttelin tarjoavan mahdollisuuden pihatoimintojen joustavaan yh-
distämiseen ja pihan käytön muunteluun tarpeen mukaan.

Vähän aikaa sitten asemakaavoitettujen kortteleiden piha-alueet on 
usein merkitty asumista palveleviksi, yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi 
(AH-korttelialue). Tähän merkintään voi sisältyä yhteispihatontteja, yh-
teisiä vapaa-ajantiloja sekä varastoja jne. Käytännössä tällainen kortte-
lipiha vaatii hallinnoijakseen alueellisen palveluyhtiön, johon AH-tonttia 
ympäröivät tontit liittyvät. AH-korttelialueita on erityisesti Arabianran-
nassa, Sörnäistenniemellä ja Sompasaaressa, joissa tonteilla ei ole 
omaa pihaa-aluetta yhtään tai ei juuri ollenkaan, koska yhteispiha si-
jaitsee AH-tontilla.

Toinen tapa on erilliset, pihalliset tontit. Tällöin asemakaavassa määrä-
tään esimerkiksi, että korttelin piha-alueet tulee rakentaa yhteiskäyttöi-
siksi. Asemakaavamääräys edellyttää tälle alueelle yhtenäistä piha-
suunnitelma. Tuolla yhdellä ja yhtenäisellä pihasuunnitelmalla on on-
nistuneen lopputuloksen kannalta aivan keskeinen merkitys. Esimer-
kiksi Jätkäsaaressa tämän asemakaavamääräyksen avulla on saatu 
yhteispihoja asukkaille.

Ensimmäinen askel yhteispihahankkeessa on tällaista pihaa haluavien 
ja siihen rajautuvien taloyhtiöiden sopiminen erillisten piha-alueidensa 
hallinnoinnista, vastuista, kustannuksista ja niiden jakautumisesta. Jos 
muun muassa näistä seikoista päästää sopuun, on tämän jälkeen oikea 
aika aloittaa pihan toimintojen ideoiminen ja suunnittelu. Mikäli tällainen 
sopimus syntyy ja suunnittelu alkaa, kaupunkiympäristön toimiala seu-
raa hanketta ja tarvittaessa tarjoaa siihen asiantuntemustaan. Tällä 
hetkellä ei ole olemassa yhteispihahankkeita edistäviä taloudellisia oh-
jauskeinoja kuin mahdolliset taloyhtiöiden toimintojen rationalisoinnista 
seuraavat säästöt. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista kehittää täl-
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laiselle tonttien pihoja suuremmaksi korttelipihoja yhdistävälle hank-
keelle myös taloudellisia kannustimia esimerkiksi ympäristövaikutusten 
perusteella.

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
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§ 259
Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä 
arkisin

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää ja edistää bussien liikennöinnin lisäämistä 
arkisin kello kahden jälkeen yöllä.

Kaupunginhallitus toteaa viitaten Helsingin seudun liikenteeltä (HSL-
kuntayhtymä) saatuun lausuntoon, että suunnitteluohjetta joukkoliiken-
teen palvelutasosta päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin 
aloitteessa esitetty liikennöintiaikojen laajentaminen otetaan tarkaste-
luun. 

Joukkoliikenteen palvelutasoa tarkasteltaessa on syytä ottaa huo-
mioon, että vaikka yölinjojen liikenteen lisääminen on sinänsä kannatet-
tava ajatus, on sen järjestäminen muuta liikennettä kalliimpaa. Yöajan 
liikenteessä matkustajamäärät ovat alhaisempia ja palkkakulut suu-
rempia. Myös terminaalien pidemmät aukiolot lisäävät tarvetta ylläpidol-
le ja vartioinnille nostaen kustannuksia osalla linjoista. 
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Oman taloudellisen haasteensa nykyisen palvelutason nostamiselle luo 
käynnissä oleva koronaepidemiatilanne, joka on heikentänyt kuntata-
louden näkymiä. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös HSL:n ta-
loudellisiin toimintaedellytyksiin, mikä tulee ottaa huomioon seututasol-
la joukkoliikenteen suunnitteluohjetta päivitettäessä.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 484

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 260
Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämi-
sestä kaavaprosessissa

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan viherkertoimen käytön edistämistä osana jo rakennettujen aluei-
den kaavaprosesseja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kaupungilla on käytössään hyvät keinot vaikuttaa viherkertoimen toteu-
tumiseen asemakaavamuutoksissa ja rakennuslupakäsittelyssä, mutta 
vaikutusmahdollisuudet jo rakennetuilla alueella ovat rajallisemmat. 
Tällä hetkellä ei ole tiedossa, millä tavalla viherkertoimen käyttöä voi-
taisiin edellyttää, valvoa tai kannustaa muissa kuin rakennuslupaa 
edellyttävien hankkeiden yhteydessä. Viherkertoimen käyttöönotto ra-
kennetuilla alueilla on lähtökohtaisesti mahdollista vain kaavamuutos-
ten kautta.

Viherkertoimen käytöstä kerätään parhaillaan kokemuksia. Tähänasti-
set kokemukset ovat osoittaneet kehittämistarpeita erityisesti kaikkein 
tiiveimmillä alueilla, joilla viherkertoimen tavoitelukuun on vaikea pääs-
tä. Alueellisen viherkertoimen hyötyjen kartoittamista sekä tavoitteiden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 150 (367)
Kaupunginvaltuusto

Asia/29
07.10.2020

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

määrittelyä ja kokemusten keräämistä jatketaan kaupungin eri palvelu-
jen yhteistyönä.

Kaupunginhallitus toteaa, että käsitellessään aloitetta 12.5.2020 kau-
punkiympäristölautakunta edellytti yksimielisesti tutkittavan mahdolli-
suutta ottaa viherkerroin ja hiilijalanjälki yhdeksi kilpailutuksen kriteerik-
si tontinluovutuskilpailuissa. Lisäksi lautakunta edellytti, että tulokset 
alueellisen viherkertoimen kokeiluista tuodaan tiedoksi lautakuntaan. 

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 485

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.05.2020 § 267

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Hankenumero 5264_186

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnittelun ja pihasuunnitteli-
joiden tarpeisiin valmisteltu työkalu. Helsingin viherkerrointa kehitettiin 
osana EU-rahoitteista Ilmastokestävä kaupunki (ILKKA) -hanketta 
vuonna 2014. Menetelmää päivitettiin vuonna 2017 EU-rahoitteisessa 
iWater-hankkeessa. Uudessa versiossa hulevesien hallinta sai aikai-
sempaa suuremman painoarvon. Viherkerroinmenetelmiä oli kehitetty 
ja käytetty aiemmin muissa kaupungeissa, esimerkiksi Berliinissä ja To-
rontossa.

Viherkertoimen käyttö on myös yksi toimenpide Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelmassa, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 
10.12.2018. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019–
2021 yhtenä toimenpiteenä on liittää viherkerroin kaikkiin kaupungin 
omiin tilahankkeisiin osana elinkaariohjausmallia. Kaupunkiympäristö-
lautakunta on hyväksynyt ohjelman 29.1.2019. 

Viherkerrointa hyödynnetään lähtökohtaisesti kaikkien uusien tonttien 
kaavoituksessa sekä uudisrakentamis- että täydennysrakentamiskoh-
teissa koko kaupungin alueella. Asemakaavoissa käytetään sitovaa 
tonttikohtaista viherkerroinmääräystä. Viherkerroinmääräys on annettu 
esimerkiksi Oulunkylässä Maaherrantien 34–42:n asemakaavassa  ja 
kantakaupungin täydennysrakentamisessa Töölöntullinkatu 6:n asema-
kaavassa. Koska laadittavien asemakaavojen tulee olla toteuttamiskel-
poisia, selvitetään jo kaavaa valmisteltaessa, onko viherkertoimen ta-
voiteluku saavutettavissa jatkosuunnittelussa. Jos viherkertoimen käyt-
tö ei ole mahdollista tai se johtaisi kokonaisuuden kannalta epätoivot-
tuihin ratkaisuihin, käytetään viherkertoimen tavoitteiden edistämiseen 
muita yksilöityjä kaavamääräyksiä, joilla voidaan varmistaa riittävä ja 
toteuttamiskelpoinen viherrakenne. Tällaisia ovat esimerkiksi määräyk-
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set kattopuutarhoista, viherkatoista, istutettavista puista tai tontin säily-
tettävistä osista. Näitä täydentäviä kaavamääräyksiä on käytetty esi-
merkiksi Hernesaaren asemakaavassa, jonka lähtökohdat on ratkaistu 
ja valmistelu aloitettu ennen viherkertoimen käyttöönottoa, ja joka 
edustaa helsinkiläisittäinkin poikkeuksellisen tehokasta rakentamista. 
Tarvittaessa tällaisissa tapauksissa voidaan selvittää myös Helsingin 
tavoitelukua matalamman kaavakohtaisen tavoiteluvun käyttöä. 

Rakennusvalvonta valvoo viherkertoimen käyttöä rakennuslupavai-
heessa. Mikäli asemakaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä, tu-
lee rakennuslupahakemukseen liittää viherkerrointyökalun tuloskortti ja 
sen perustana toimiva pihasuunnitelma. Lähtökohtana on, että viher-
kertoimen käytöstä ei myönnetä poikkeamisia.

Kaupungilla on käytössään hyvät keinot vaikuttaa viherkertoimen toteu-
tumiseen asemakaavamuutosten ja rakennuslupakäsittelyn kautta, 
mutta vaikutusmahdollisuudet jo rakennetuilla alueella ovat rajallisem-
mat. Viherkertoimen vaikuttavuuden tehostamiseksi voidaan jatkossa 
selvittää, olisiko käyttövelvoite kirjattavissa määräykseksi kaupungin 
rakennusjärjestykseen, jolloin ohjausta voitaisiin kohdistaa tietyille 
alueille tai koko kaupunkiin ilman asemakaavojen muuttamista. Tällä 
hetkellä ei ole kuitenkaan tiedossa millä tavalla viherkertoimen käyttä-
mistä voitaisiin edellyttää, valvoa tai kannustaa muissa kuin rakennus-
lupaa edellyttävien hankkeiden yhteydessä. Viherkertoimen käyttöönot-
to rakennetuilla alueilla on lähtökohtaisesti mahdollista vain kaavamuu-
tosten kautta. 

Viherkertoimen käytöstä kerätään parhaillaan kokemuksia. Tähänasti-
set kokemukset ovat osoittaneet kehittämistarpeita erityisesti kaikkein 
tiiveimmillä alueilla, joilla viherkertoimen tavoitelukuun on vaikea pääs-
tä. 

Tonttia laajemman viherrakenteen varmistamiseksi on kokeiltu alueelli-
sen viherkertoimen käyttöä Kyläsaaressa 

Virtuaalivehreä-hankkeessa. 

Jatkossa sen käyttöä on tarkoitus kokeilla myös täydennysrakentami-
sessa esimerkiksi Malmin keskustassa. Alueellisen viherkertoimen hyö-
tyjen kartoittamista sekä tavoitteiden määrittelyä ja kokemusten kerää-
mistä jatketaan kaupungin eri palvelujen yhteistyönä. Viherkertoimesta 
on viestitty mm. 

Stadin ilmasto -verkkosivuilla

ja työkalusta on julkaistu 

https://forumvirium.fi/virtuaalivehrea/
https://www.stadinilmasto.fi/viherkerroin/
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käyttöohje

suunnittelijoita varten. Viestintää viherkertoimesta ja sen käytöstä saa-
duista kokemuksista on tarkoitus lisätä, esimerkiksi 

Stadin ilmastoteot -verkkosivuilla. 

Helsingin viherkerroinmenetelmää on sittemmin sovellettu myös useis-
sa muissa Suomen kaupungeissa. Kaupunkiympäristön toimiala on 
valmis edelleen kehittämään viherkerroinmenetelmää ja sen sovelta-
mista kokemusten perusteella.

Lautakunta esitti tutkittavan mahdollisuutta ottaa tontinluovutuskilpai-
luissa viherkerroin +hiilijalanjälki yhdeksi kilpailutuksen kriteeriksi. 

Lisäksi lautakunta ehdottaa, että alueellisen viherkertoimen tulokset 
tuodaan tiedoksi lautakuntaan. Alueellisen viherkertoimen avulla voi-
daan tutkia, onko kyseinen alue saavuttanut viherympäristötavoitteen-
sa.

Käsittely

12.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta esitti tutkittavan mahdollisuutta ottaa ton-
tinluovutuskilpailuissa viherkerroin +hiilijalanjälki yhdeksi kilpailutuksen 
kriteeriksi. 

Lisäksi lautakunta ehdottaa, että alueellisen viherkertoimen tulokset 
tuodaan tiedoksi lautakuntaan. Alueellisen viherkertoimen avulla voi-
daan tutkia, onko kyseinen alue saavuttanut viherympäristötavoitteen-
sa.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

05.05.2020 Pöydälle

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 310 64796

hanna.ikonen(a)hel.fi

https://www.hel.fi/static/rakvv/lomakkeet/viherkerroin-kayttoohje.pdf
https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/
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Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057
susa.eraranta(a)hel.fi

Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257
jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 261
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkes-
kuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Jokerikorttelin ra-
kennuttajien kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uu-
teen korttelirakennukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 
(HKL) luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toi-
nen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke ja rakennus puret-
tiin. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoeh-
toja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen raken-
nukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa ole-
viin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pää-
konttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä 
kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Tilajär-
jestelyjen avulla pääkonttoritoiminnot kyettiin sijoittamaan Vallilan rai-
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tiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n val-
vomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoi-
minnot painottuvat vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, 
joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen 
korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. 
HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvin-
voinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä tekevät työntekijät 
kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämis-
tä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Asiasta on saatu Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitoksen johtokun-
nan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole 
lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa 
seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinä-
luoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvit-
tää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. 
YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet 
uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiym-
päristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toi-
nen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pää-
konttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta 
muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pää-
konttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoi-
mintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. 
HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoit-
tamisesta Jokerikortteliin. 

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä 
kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimis-
totiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitila-
toimistoihin. 

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle 
pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitio-
vaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvo-
morakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoimin-
not painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, 
joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen 
korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. 
HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvin-
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voinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät 
työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämis-
tä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilois-
taan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Käsittely

16.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virk-
keen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilois-
taan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 262
Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämisestä kah-
den olympiakisakylän kunniaksi

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Raatikainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan selvitettäväksi, voisiko kaupunki pystyttää infotaulun kahden 
olympiakisakylän kunniaksi Koskelantien ja Mäkelänkadun läheisyy-
teen. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
8.9.2020 viitaten, että Olympiakylän opastaulu voidaan toteuttaa yhteis-
työssä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginmuseon ja mahdollisten 
muiden tahojen kanssa määrärahojen puitteissa. Taulun pystytys ta-
pahtunee vuoden 2021 aikana. Opastaulun paikka määritellään yhteis-
työssä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yh-
teistyötä tehdään myös Käpylä-Seuran kanssa. 

Kaupunginhallitus katsoo, että opastaulun pystyttämistä puoltaa olym-
piakisakylien merkitys sekä paikallisesti että valtakunnallisesti hyvin ar-
vostettuina ja arvotettuina kulttuurihistoriallisesti merkittävinä alueina. 
Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja ovat 
merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Opastaulu tuo 
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lisäinformaatiota aiemmin alueen asuintaloihin ja olympialaisten kisara-
kennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympialaisten muistolaattoihin. Eh-
dotettu opastaulu juhlistaa myös osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyt-
tävää Käpylän kaupunginosaa. 

Aloitteesta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, jotka molemmat puoltavat aloitteessa 
esitetyn opastaulun pystyttämistä. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 564

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 478

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta arvostaa sitä, että kaupunginvaltuutettu-
jen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin ympäristöhistoriaan ja 
siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Kaupunkiympäristö on to-
teuttanut lukuisia opastauluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja 
yksityisten henkilöiden ja järjestötahojen kanssa.

Kalustelinjauksen ja Helsingin graafisen ilmeen mukaiset opastaulut li-
säävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja antavat Helsingin kaupungille 
ryhdikkään ja arvokkaan yleisilmeen

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmiudet opastaulun toteuttami-
seen. Kyseisessä aloitteessa paras sisällöntuottajataho on Helsingin 
kaupunginmuseo. Kaupunkiympäristön toimialan rooli on opastaulun 
graafisen ilmeen viimeistely, käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä 
taulurungon tilaaminen ja pystytys. 

Kaupunkiympäristö toteuttaa Olympiakylän opastaulun yhteistyössä 
kaupunginmuseon ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Taulun yllä-
pito, kuten mahdollisten töhryjen poisto, tilataan vuositilauksen yhtey-
dessä Käpylän alueen viherylläpidon urakoitsijalta. Taulun paikka mää-
ritellään yhteistyössä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Käpylä Seuran kanssa. Ehdotet-
tu opastaulu juhlistaa osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyttävää Käpy-
län kaupunginosaa. Se tuo myös lisäinformaatiota aiemmin asuintaloi-
hin ja olympialaisten kisarakennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympia-
laisten muistolaattoihin. 

Taulun asiasisällön tuotanto laitetaan pikaisesti alulle ja taulun pystytys 
tapahtunee vuoden 2021 aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2020 § 108

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttava-
na, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Hel-
singin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Erilaiset 
opas- ja muistotaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemusta ja ym-
märrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön 
säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiin-
nostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perus-
taminen infotauluhankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Tärkeää on 
myös mahdollisimman varhainen yhteistyö kaikkien niiden toimijoiden 
kesken, joiden vastuulle valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin kuuluvien Olympiakylän ja Kisakylän vaaliminen 
eri tavoin kuuluu.

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden 
ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon bud-
jetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen 
pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimia-
lansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kui-
tenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen 
suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli 
Käpylän Olympiakylän ja Kisakylän merkitystä ja tunnettuutta osana 
Helsingin olympialaisia halutaan olemassa olevaa merkitsemistapaa 
laajemmin tuoda esiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kui-
tenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin tai -taulun asettaneelle 
yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemas-
sa. Kookkaammat muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kau-
pungin maalla ja tällöin kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin 
muistomerkkien ympäristöjen hoidosta.

Helsingin olympialaisiin rakennetut kisakylät, nykyisin Olympiakylänä ja 
Kisakylänä tunnetut kokonaisuudet, on arvotettu valtakunnallisesti mer-
kittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi osana Olympiarakennus-
ten kokonaisuutta. Olympiakylä ja Kisakylä ovat jo vuodesta 1993 kuu-
luneet myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään 
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suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kisakylän 
ja Olympiakylän kortteleihin on vahvistettu vuosina 2014 ja 2015 ase-
makaavat, joilla pyritään varmistamaan sekä kokonaisuuksiin kuuluvien 
rakennusten että niitä ympäröivien piha-alueiden ominaisluonteiden ja -
piirteiden sekä arvojen säilyminen. Nämä Helsingin olympialaisiin ra-
kennetut kisakylät ovat siten sekä paikallisesti että valtakunnallisesti 
hyvin arvostettuja ja arvotettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä aluei-
ta. Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja 
ovat merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita.

Koskelantien alkupäähän sijoittuviin, Olympiakylän puolella osoitteessa 
Koskelantie 40 ja Kisakylän puolella osoitteessa Koskelantie 11, taloi-
hin on vuonna 2002 kiinnitetty 35 cm x 16 cm kokoiset teräslaatat, joi-
hin on kaiverrettu nimet Olympiakylä ja Kisakylä, alueiden rakennus-
vuodet ja suunnittelijoina toimineiden arkkitehtien nimet sekä taustaku-
vaksi olympiarenkaat. Tällä samalla laattatyypillä on tuolloin merkitty 
myös kaikki olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset. Voi-
daan todeta, että merkitsemistapa on hyvin hillitty ja rakennusten arkki-
tehtuuria kunnioittava. Kyseiset laatat kertovat alueiden historiasta 
osana Helsingin olympialaisia, mutta valtuustoaloitteen tarkoittamana 
infotauluna niitä ei ehkä aivan voida pitää.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 263
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulu-
tuksesta oppilaille ja opettajille

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että jokaisessa koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille 
kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus, joka 
sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perus-
teet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen sekä 
oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenter-
veyden häiriöiden tunnistamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen tavoitteet ovat 
olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa sekä oppilas- 
ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilaiden mielen hyvinvoinnista huolehtimi-
nen ei eroa koulun perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvinvointitai-
dot ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä.

Kaupunginhallitus katsoo kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin, että 
mielen hyvinvoinnin taitojen tulee ensisijaisesti olla koulun toimintaan 
sisäänrakennettu yhteisöllinen ja pidempiaikainen prosessi, jota Hel-
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singin tulee entisestään vahvistaa kouluissa. Jatkossa toimialalla kan-
nattaa myös harkita, voitaisiinko lasten mielenterveystaitoja vahvistaa 
pilotoimalla mielenterveyden ensiapukurssia. Hyvinvointitaitoja voi op-
pia ja opettaa ja ne kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiai-
neiden välinen yhteistyö on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä 
ja harjoitella hyvinvointiin liittyviä asioita. Kouluilla ja oppilaitoksilla on 
hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin järjestelmälliseen tukemiseen.

Opettajien osaamista on hyvä vahvistaa mielenterveyden edistämisen 
taidoissa, riskitilanteiden tunnistamisessa, elämänkriiseissä sekä eri-
laisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamisessa. Opettajien osaa-
mista vahvistamalla mielen hyvinvointia edistävät käytännöt saadaan 
osaksi kaikkia oppiaineita erillisen kurssin sijaan.

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan lausunnossa on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten hyvin-
voinnin edistäminen näkyy perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel-
missa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Aloitteeseen annettava vas-
taus on lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 605

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan 5. kappaleen ensimmäinen lause seu-
raavasti:

Kaupunginhallitus katsoo kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin, että 
mielen hyvinvoinnin taitojen tulee ensisijaisesti olla koulun toimintaan 
sisäänrakennettu yhteisöllinen ja pidempiaikainen prosessi, jota Hel-
singin tulee entisestään vahvistaa kouluissa. Jatkossa toimialalla kan-
nattaa myös harkita, voitaisiinko lasten mielenterveystaitoja vahvistaa 
pilotoimalla mielenterveyden ensiapukurssia.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 150

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukou-
lutuksesta oppilaille ja opettajille:

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. On kuitenkin usealta ta-
holta näyttöä siitä, että näihin asioihin täytyy panostaa enemmän. Kou-
luterveyskyselyn tulokset osoittavat lisääntyvää stressiä ja ahdistusta jo 
alakoululaisilla ja esimerkiksi lukiolaistyttöjen ahdistuneisuus on selväs-
ti lisääntynyt. Koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten hy-
vän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. Kou-
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lu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka lapsi voi kokea itselleen 
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että 
ympäröivää maailmaa.

Mielen hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, mutta sitä voidaan 
vahvistaa läpi elämän. Mielen hyvinvointia voidaan lisäksi edistää vai-
kuttamalla esimerkiksi sosiaalisiin taustatekijöihin kuten tukemalla van-
hemmuutta, hyvinvoivilla yhteisöillä kouluissa ja työpaikoilla, vähentä-
mällä yksinäisyyden kokemuksia, kulttuuripalveluilla, tukemalla harras-
tuksiin pääsyä ja liikkumismahdollisuuksia.

Hyvinvointitaidot perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 sisältää hyvinvoinnin tavoit-
teet. Käytössä oleva opetussuunnitelma painottaa kokonaisvaltaista ja 
oppijalähtöistä oppimisprosessia.  Opetussuunnitelma korostaa oppiai-
neiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkö-
kulmista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen 
taitoja. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös itsestä huolehtimi-
nen ja arjen taidot.  

Vuosiluokilla 1.–2. oppilaat harjoittelevat tunteiden tunnistamista, ilmai-
semista ja säätelyä: pettymyksen sietämistä, oman vuoron odottamista 
ja toisten oppilaiden huomioimista. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
unen, ravinnon, puhtauden, vuorovaikutuksen ja liikkumisen tärkeyden. 
Vuosiluokilla 3.–6. oppilas oppii ymmärtämään, että omalla toiminnalla 
on vaikutusta omaan ja yhteiseen hyvinvointiin sekä turvallisuuteen. 
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat oppivat tunnetaitoja ja sosiaalisia 
taitoja sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintata-
poja. Vuosiluokilla 7.–9. jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoin-
nin pohjan rakentamista. Erityisen tärkeää on luoda mahdollisuuksia it-
setuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä oh-
jata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vah-
vuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan myös oppiaineiden väli-
sessä yhteistyössä ns. ilmiöoppimisena. Ilmiöpohjainen oppiminen on 
yhteisöllinen prosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä tarkas-
telun kohteena olevasta ilmiöstä, opiskeltavista käsitteistä sekä tavoi-
teltavista taidoista. Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi 
selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden si-
sältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmis-
ta. Helsinkiläisissä kouluissa on toteutettu useampana lukuvuonna eri-
laisia hyvinvointiin liittyviä oppimiskokonaisuuksia sekä järjestetty ta-
pahtumia esimerkiksi hyvinvointimessut.
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Vuosiluokilla 7.–9. hyvinvointia käsitellään oppiainetasolla terveystie-
dossa, ja vuosiluokilla 1.–6. terveystieto sisältyy ympäristöoppiin. Vuo-
siluokilla 7.–9. opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien 
vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Ter-
veystiedon tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen 
kehittäminen. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata teki-
jöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden 
ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetus 
suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, 
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mah-
dollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita 
osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria.

Lukion uusi opetussuunnitelma – hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat uuden lukiolain myötä 
ja astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
kehittää lukion opetusta ja toimintakulttuuria niin, että se edistää opis-
kelijoiden hyvinvointia. Tämä keskeinen tavoite muuttaa lukiokoulutusta 
monella tavalla: Uusi opetussuunnitelma korostaa toimintakulttuuria, 
jossa keskeistä on opiskelijalähtöisyys ja lukiolaisten osallisuus ja se 
kannustaa keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Uusi opetus-
suunnitelma ohjaa lukioyhteisön vahvempaan yhteistyöhön - hyvinvoin-
tia rakennetaan yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon 
henkilöstön kanssa!

Keskeisin uudistus opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Kaikissa 
oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen 
osaaminen niissä toteutuu. Laaja-alaista osaamista arvioidaan opinto-
jaksoittain. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ovat muun muassa 
hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.

Hyvinvointiosaamisen tavoitteisiin kaikissa oppiaineissa kuuluu esimer-
kiksi se, että opiskelijat saavat valmiuksia omasta ja muiden hyvinvoin-
nista ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Samalla opiskelijan valmiudet 
tunnistaa myös hyvinvointia ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten 
uupumusta, kiusaamista ja häirintää kehittyvät ja opiskelija oppii osal-
listumaan niiden ehkäisemiseen. Hyvinvointiosaamisen kehittymisessä 
opiskelijoilla on tukenaan oma lukioyhteisönsä, ja opiskelijat auttavat 
myös toinen toisiaan. Opiskelija saa valmiuksia hakeutua itse tai ohjata 
muita hakeutumaan palvelujärjestelmien piiriin ongelma- ja poikkeusti-
lanteissa.

Vuorovaikutusosaamisen tavoitteiden lähtökohtana on myötätunto, joka 
mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen. Yhteisön vuorovaikutuso-
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saamista on se, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa lukioyhtei-
söön, ja hän tulee kuulluksi omana itsenään. Opiskelija kehittää vuoro-
vaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tun-
teitaan. Hän oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoi-
maan toisten tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja. Opiskelu on 
auttamista, oivallusten jakamista ja yhteistyötä, jossa koko lukioyhteisö 
toimii saman päämäärän eteen: kohti innostumista ja onnistumista.

Lukion uusi opetussuunnitelma nostaa yhteisöllisyyden hyvinvointia 
edistäväksi asiaksi. Tämän vuoksi Helsingin kaupungin lukioissa on 
aloitettu muun muassa vertaisohjaajuuden muotojen kuten tutortoimin-
nan vahvistaminen. 

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Työelämän jatkuvat muutokset, työelämässä vaadittavat taidot ja haas-
teet hyvinvoinnille on huomioitu ammatillisen koulutuksen tutkinnon pe-
rusteissa. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnot sisältävät yhteisiä 
tutkinnon osia, joissa opiskellaan hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä 
taitoja. Yhteisten tutkinnon osien Työelämässä toimimisen osa-alue se-
kä Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alue ovat pakollisia opin-
toja kaikille perustutkintoa suorittaville. Lisäksi näistä osa-alueista on 
mahdollista suorittaa myös valinnaisia opintoja. Työelämässä toimimi-
nen osa-alueessa opitaan työyhteisössä toimimisen taitoja huomioiden 
vahvasti työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Työkyvyn ja hyvinvoin-
nin osa-alueessa hankitaan osaamista oman työkyvyn ja -hyvinvoinnin 
suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on 
laatinut Ammattiosaajan työkykypassin, jonka avulla opiskelija hankkii 
osaamista omaehtoisesta toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisestä ja ter-
veyden hoitamisesta. Työkykypassin suorittaminen tukee ammatillista 
kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa taitoja vastata työkykyhaastei-
siin, esimerkiksi työssä jaksamisen osalta. Lisäksi työkykypassi aktivoi 
osallistumaan ja osallistamaan sekä tukee itsenäisesti ja ryhmässä 
toimimista. Ammattiosaajan työkykypassi on mahdollista suorittaa am-
matillisen peruskoulutuksen aikana ja siitä tulee merkintä tutkintotodis-
tukseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hy-
vinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökoh-
taisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto ja opiskelukyvyn edistäminen 
sekä tukeminen ovat kaikkien kouluissa työskentelevien ja opiskelu-
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huoltopalveluista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä. Opiskelu-
huolto on osa yhteisön toimintakulttuuria, ja sen toiminta vahvistaa Hel-
singin kaupungin koulujen arvoja: osallisuus ja toimijuus, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä tieto ja eetti-
syys.

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa koko yhteisö, opetta-
jat, koulutuspäälliköt, rehtorit, oppijat ja huoltajat sekä muu henkilökun-
ta, toteuttavat opiskeluhuoltoa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhtei-
söllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimin-
takulttuuria ja toimia, joilla edistämme oppijoiden osallisuutta, oppimis-
ta, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi yhteisön 
hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja es-
teettömyyttä edistetään ja seurataan. Hyvinvointiin liittyviä aiheita käsi-
tellään säännöllisesti henkilöstö- ja opettajainkokouksissa.

Yhteenveto

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi 
keskeinen painopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen on-
gelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida 
ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Mielenterveyden edistämisen 
toimenpiteitä on kirjattu erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisyn painopisteen toimenpiteisiin. Kiusaamisen vastaisen ohjelman 
(KVO13) toimenpiteisiin kuuluu sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaa-
mistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien systemaattinen käyttö 
jokaisessa koulussa ja opiskeluhuollon ammattilaiset ovat näiden edis-
tämisessä keskeisessä asemassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen 
tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa 
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koulun ja oppilaitoksen hyvin-
vointitehtävä ei eroa niiden perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvin-
vointitaidot, ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä. Kouluilla ja oppilaitok-
silla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen tukemi-
seen. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen taitojen oppiminen on tärkeä 
olla pidempiaikainen prosessi. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa ja 
ne kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiaineiden välinen yh-
teistyö on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä ja harjoitella hy-
vinvointiin liittyviä asioita. 
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Lautakunta kannattaa opettajien osaamisen vahvistamista mielenter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen taidoissa, riskitilanteiden tunnista-
misessa, elämänkriiseissä sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden 
tunnistamisessa. Opettajien osaamista vahvistamalla mielen hyvinvoin-
tia edistävät käytännöt saadaan osaksi kaikkia oppiaineita sekä opetus-
ta ja ohjausta erillisen kurssin sijaan.

Lautakunta esittää, että mielenterveyden ensiapukurssin sijaan on pa-
rempi olla koulun toimintaan sisäänrakennettu yhteisöllinen prosessi, 
jolla mielenhyvinvoinnin taitoja edistetään. Lisäksi lautakunta esittää, 
että kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteisiin kuvataan tarkem-
min mielenterveyden ylläpitämisen taitojen systemaattinen edistäminen 
opiskeluhuollon työntekijöiden ja opettajien toimesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Tuija Artama, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi
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§ 264
Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin tapahtumien 
järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sampo Terho ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki rakennuttaa esiintymiskatoksen Sibeliuksenpuis-
toon ja järjestää siellä maksuttomia klassisen musiikin konsertteja ke-
säaikaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että kesäkonserttien järjestäminen Sibeliuk-
senpuistossa on aiempien kokemusten perusteella mahdollista myös 
ilman kiinteää katosta.

Kaupunkiympäristölautakunta on vasta hyväksynyt Sibeliuksenpuiston 
puistosuunnitelman ja sen peruskorjaus alkaa näillä näkymin ensi 
vuonna. Puistosuunnitelmassa on huomioitu erilaisten tapahtumien tar-
peet. Sibelius-monumentin edusaukiota (Musiikkiaukio) laajennetaan 
mahdollistamaan pienimuotoisia musiikki- ja muita tapahtumia. Aukio 
varustetaan tapahtumasähköllä ja siihen voidaan tapahtuman ajaksi si-
joittaa pieni siirrettävä esiintymislava tai -katos. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 173 (367)
Kaupunginvaltuusto

Asia/33
07.10.2020

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

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on arvioitu myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuutta. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Se määrittelisi lisäksi tur-
haan paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.

Sibeliuksenpuistossa on vuonna 2014 järjestetty kaupungin rahoittama 
puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin vapaan kentän toimijoiden 
kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppuraportin mukaan puisto so-
veltuu kamarimusiikkiin. Konserteissa oli 200–300 hengen yleisö. Puis-
ton koko sen sijaan rajaa järjestämästä suuria yleisöjoukkoja palvelevia 
klassisen musiikin puistokonsertteja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kaupun-
kiympäristön toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.−7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 570

HEL 2020-001926 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 138

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen 
Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiin-
teän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näky-
vyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa 
ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilais-
ten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-
puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista 
myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka 
kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti 
sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin 
Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiik-
kielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.  

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ol-
laan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 
11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-
puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuun-
nitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin 
edustalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää 
myös konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan 
voi rakentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismah-
dollisuudet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.  
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Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos mää-
rittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.  

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien jär-
jestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin va-
paan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppura-
portin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 
200–300 hengen yleisö.  

Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa pal-
velevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollai-
sista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista. 

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on 
Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö si-
joittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vai-
heisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä 
ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien 
paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollis-
ta ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsin-
kiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.  

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan tyy-
pillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston kä-
vijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla 
kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on 
esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuulijamää-
rän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkailijoiden 
iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdollisesti jat-
kossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esimerkiksi li-
sätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki on tasa-
arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutettavissa päi-
västä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi
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§ 265
Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen pe-
rustamisesta Jakomäen terveysasemalle

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan Huslabin näytteenottopisteen perustamista Jakomäen terveysa-
semalle esimerkiksi osa-aikaisesti arkiaamuisin klo 8-11 välille. 

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotetun näytteenottopisteen perusta-
minen ei ole käyttömäärien ja hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitse-
vien näytteenottopisteiden vuoksi perusteltua. Näytteenottotoiminta on 
keskitetty sairaaloiden ja isojen terveysasemien yhteyteen. Jakomäes-
sä ja Alppikylässä asuville lähimmät Huslabin näytteenottopisteet sijait-
sevat esimerkiksi Malmin sairaalassa ja Puistolan terveysasemalla. 
Toimipisteissä näytteenottoon pääsee ajanvarauksella ja ilman ajanva-
rausta sekä myös iltaisin. Sujuvaa pääsyä laboratoriopalveluihin sekä 
liikkuvien näytteenottopalvelujen tarjoamista asiakkaan kotona tai pal-
velukeskuksissa kehitetään yhteistyössä Huslabin kanssa.                 
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Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukai-
nen.    

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 572

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 266
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-011134, 2020-011136

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite ruokarekkojen sähkönsaannin 
helpottamisesta

 valtuutettu Mia Haglundin ym. aloite ilmastovaikutusten laskelmista 
asemakaavoihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 232
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de leda-
möters ställe som anmält förhinder:

 Jaana Pelkonen, ersättare Tapio Klemetti
 Juhana Vartiainen, ersättare Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Varjokari
 Jasmin Hamid, ersättare Johanna Nuorteva
 Fatim Diarra, ersättare Minerva Krohn 

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 ledamoten Joel Harkimo

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.

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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§ 233
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Leo Stranius och Pilvi Torsti valdes till protokolljusterare 
med ledamöterna Katju Aro och Dani Niskanen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Leo Stranius 
och Pilvi Torsti till protokolljusterare med ledamöterna Katju Aro och 
Dani Niskanen 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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§ 234
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden och av ledamot 
i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

HEL 2020-009314 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Heikki Valmu avsked från förtroendeuppdragen som ersät-
tare i fostrans- och utbildningsnämnden och som ledamot i fostrans- 
och utbildningsnämndens finska sektion

 valde Samuel Adouchief till ersättare (personlig ersättare för Petra 
Malin) i fostrans- och utbildningsnämnden

 valde Samuel Adouchief till ledamot i fostrans- och utbildnings-
nämndens finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 11.8.2020

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
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Stadsfullmäktige valde Heikki Valmu (VF) 7.6.2017 (§ 264) till ersättare 
i fostrans- och utbildningsnämnden och 16.5.2018 (§ 101) till ledamot i 
fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021. Heikki Valmu anhåller 
(11.8.2020) om avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i fost-
rans- och utbildningsnämnden och som ledamot i fostrans- och utbild-
ningsnämndens finska sektion 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
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 11.8.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 558

HEL 2020-009314 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Heikki Valmulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan va-
rajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen luottamustoimista

 valitsee Samuel Adouchiefin varajäseneksi kasvatus- ja koulutus-
lautakuntaan ja

 valitsee Samuel Adouchiefin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 235
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Krista Bister avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i stadsmiljönämnden

 valde Maria Landén till ersättare (personlig ersättare för Nuutti Hyt-
tinen) i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid utgån-
gen av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 3.9.2020

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 (§ 267) Krista Bister (Sannf.) till ersät-
tare i stadsmiljönämnden för den mandattid som börjar år 2017. Krista 
Bister anhåller (3.9.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämnden på grund av flyttning från orten.
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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
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 557

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Krista Bisterille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Landénin varajäseneksi (Nuutti Hyttisen henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 236
Arrende- och försäljningsprinciper för en tomt för verksamhets-
byggnader (Sörnäs, Verkstadsgatan, tomten 10575/29)

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 10575/29 för 
verksamhetsbyggnader i Sörnäs i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 10575_29
2 Sijainti_ja_varausaluekartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplaneändringen nr 12390, som godkändes av 
stadsfullmäktige 19.4.2017, § 195, och trädde i kraft 2.6.2017. Tomten 
10575/29 är i detaljplanen upptagen som kvartersområde för verksam-
hetsbyggnader (KTY). Tomten har byggrätt för 10 000 m² vy och en 
areal på 2 452 m², och där får byggas ett kontorshus i 3–10 våningar.

En karta över läget och en karta över det reserverade området finns 
som bilaga 2 till förslaget.
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Beslut om reservering

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade 9.12.2019, § 45, reserve-
ra tomten för Lindström Invest Oy till 31.12.2020 med tanke på plane-
ring av ett kontorsprojekt. Planeringen har fortskridit i enlighet med be-
slutet om reservering och för projektet har nu sökts bygglov. Tomten är 
utarrenderad kortfristigt för ansökan om bygglov.

Projektplanen finns i bilagematerialet.

Arrende- och försäljningsprinciper

Enligt arrendeprinciperna kan tomten utarrenderas med ett långfristigt 
arrendeavtal eller också säljas. Arrendeavtalet gäller i ungefär 60 år 
och utlöper 31.12.2080. Årsarrendet och försäljningspriset bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet oktober 
1951 = 100 motsvaras av priset 26 euro per kvadratmeter våningsyta 
(nuvärde ca 511 euro/m² vy).

Värdet har bestämts med hjälp av ett värderingsutlåtande från två ut-
omstående värderare. Utifrån våningsytan enligt detaljplanen och pri-
serna ovan blir årsarrendet för tomten ca 271 000 euro och försälj-
ningspriset ca 5,1 miljoner euro.

Utlåtandena finns i bilagematerialet.

På tomten finns en av staden byggd ramp till Stadsmiljöhuset, som för 
närvarande är i stadens ägo. Rampen används för infart till källarparke-
ringen i flera byggnader i kvarteret. Kostnaderna för rampbygget ska 
betalas av entreprenörerna i kvarteret. Efter att ersättningarna för 
rampkostnaderna har kommit in från dem, kan äganderätten till rampen 
överlåtas utan vederlag till den som köper tomten 10575/29 eller alter-
nativt den som äger Stadsmiljöhuset. Förhandlingar om överföring av 
äganderätten till rampen är aktuella.

Riktlinjer för tomtöverlåtelse

Stadsstyrelsen har 1.4.2019, §220, godkänt Helsingfors riktlinjer för 
tomtöverlåtelse med preciserande tillämpningsanvisningar. Enligt rikt-
linjerna för tomtöverlåtelse (3.2) överlåter staden efter projektentrepre-
nörens val bland annat kontorstomter genom försäljning eller genom 
utarrendering med köpoption.

Befogenheter och verkställighet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.
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Stadsstyrelsen har befogenheter att besluta om försäljning av fast 
egendom då försäljningspriset överskrider 5 miljoner euro men uppgår 
dock till högst 10 miljoner euro (FS 7 kap. 1 § 6 punkten, Stn 
18.9.2017, § 865).

Om stadsfullmäktige beslutar om arrendeprinciperna kommer stadssty-
relsen att bemyndiga tomtchefen eller den som tomtchefen förordnar 
att utarrendera eller sälja tomten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 10575_29
2 Sijainti_ja_varausaluekartta

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
3 VIITTA 160420 JP pienennetty

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 594

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Päätös

A)
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Kaupunginhallitus vahvisti Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 
10575/29 myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti, ehdolla että kau-
punginvaltuusto hyväksyy tontin 10575/29 vuokrausperiaatteet.

B)

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 
10575/29 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 403

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Vanha Talvitie 5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Sörnäisissä sijaitsevan toimitilatontin 10575/29 vuokraus- ja myynti-
periaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. 

 Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan vuokraamaan tai 
myymään tontti 10575/29.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 237
Arrendeprinciper för bostadstomter samt beslut om köpoption 
(Sockenbacka, Staffansby och Böle)

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde

A) 

arrendeprinciper för flervåningshustomten (AK) 46117/18 i Sockenbac-
ka, vilken ingår i detaljplaneändringen nr 12349, 

B) 

arrendeprinciper för bostadstomterna (A) 39119/14 och 39119/15 i 
Staffansby, vilka ingår i detaljplaneändringen nr 12314,

C) 

arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) 17123/1, 17131/1 och 
17131/2 i Böle, vilka ingår i detaljplaneändringen nr 12475,

eller för tomter som bildas av dessa, i enlighet med bilaga 2

D) 

köpoption för dem som arrenderar flervåningshustomterna (AK) 
17131/1 och 2 i Böle, eller tomter som bildas av dessa, i enlighet med 
bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Osto-oikeusperiaatteet
4 Asemakaavan muutos nro 12314 Tapaninkylä
5 Asemakaavan muutos nro 12349 Pitäjänmäki
6 Asemakaavan muutos nro 12475 Pasila

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

Sockenbacka, tomten 46117/18

Detaljplaneändringen nr 12349 för området godkändes av stadsfull-
mäktige 27.4.2016, § 116, och trädde i kraft 4.8.2017. Detaljplaneänd-
ringen gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus vid Sockenbac-
kavägen och Skinnhandlarvägen och att ersätta en affärsbyggnad från 
1970-talet med två flervåningshus. Med detaljplanen skyddas kvarte-
rets tvåvåningshus från 1940-talet. På tomten byggs Hitas-
ägarbostäder. Det är meningen att byggarbetet ska starta i början av 
2021.

Byggrätten för tomten 46117/18 i kvartersområdet för flervåningshus 
(AK) är 4 010 m² vy och den primära adressen är Fjäderstigen 1. Tom-
ten är inte införd i fastighetsregistret.

Staffansby, tomterna 39119/14 och 15

Detaljplaneändringen nr 12314 (Staffansby, Staffansslätten, Mosabac-
ka) för tomterna i Staffansby godkändes av stadsfullmäktige 17.6.2015, 
§ 176, och trädde i kraft 7.8.2015. Detaljplaneändringen gör det möjligt 
att bygga två nya bostadshus längs med Hemmalmsvägen. På tomten 
är det meningen att fritt finansierade ägarbostäder ska börja byggas i 
slutet av 2020.

Byggrätten för tomten 39119/14 i kvarteret för bostadshus (A) uppgår 
till 1 243 m² vy och för tomten 39119/15 till 1 257 m² vy. Tomterna för-
des in i fastighetsregistret 23.4.2020.

Böle, tomterna 17123/1 och 17131/1 och 2

Detaljplaneändringen nr 12475 för Postparken i Böle godkändes av 
stadsfullmäktige 25.4.2018, § 90, och trädde i kraft 6.7.2018. Detaljpla-
nen gör det möjligt att bygga bostäder för ca 5 700 invånare på före 
detta Landtrafikcentralens område. Byggarbetena har inletts 2019. 
Tomten 17123/1 bebyggs som statligt understödd bostadsproduktion 
och tomterna 17131/1–2 med fritt finansierade ägarbostäder. Det är 
meningen att byggarbetet på tomten 17123/1 ska starta i början av 
2021 och i slutet av 2020 på tomterna 17131/1–2
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Byggrätten för tomten 17123/1 i kvartersområdet för flervåningshus 
(AK) är 11 900 m² vy och Kolligatan är den primära adressen. Tomten 
fördes in i fastighetsregistret 15.4.2020.

Byggrätten för bostäder på tomten 17131/1 i kvartersområdet för fler-
våningshus (AK) uppgår till 9 300 m² vy och byggrätten för affärslokaler 
till 360 m² vy. Tomten är inte införd i fastighetsregistret. Byggrätten för 
tomten 17123/2 är 3 400 m² vy och Kolligatan 2 är den primära adres-
sen. Tomten 17131/2 infördes i fastighetsregistret 13.2.2020.

Närmare information om tomterna finns i bilaga 1. Utdrag ur detaljpla-
nen finns i bilagorna 4–6.

Mark

Sockenbacka, tomten 46117/18

Enligt tillgängliga uppgifter misstänks marken på området inte vara för-
orenad. I tomtens östra del har tidigare funnits byggnader men de är 
rivna. Således kan det finnas gamla grunder i marken. Vid byggandet 
bör man dessutom förbereda sig på att det kan finnas byggavfall på 
området.norra

Staffansby, tomterna 39119/14 och 15

Enligt tillgängliga uppgifter har det inte på arrendeområdet bedrivits så-
dan verksamhet som kan ha orsakat förorening av mark eller grundvat-
ten.

Böle, tomten 17123/1

Man har undersökt om tomtens mark är förorenad. Inga halter av skad-
liga ämnen som överskrider gränsvärdet konstaterades och man kän-
ner inte till något behov av att sanera områdets mark.

Böle, tomterna 17131/1 och 2

Södra delen av kvarteret 17131 sträcker sig till ett område där förore-
nad mark har sanerats. I närheten har man dessutom hittat lösnings-
medel med klor, vilka ska beaktas i byggandet i framtiden. Största de-
len av kvarteret har tidigare varit utarrenderad under en lång tid. För 
den delen ansvarar arrendetagaren för eventuell förorening och sane-
ring av den.

Beslut om reservering

Sockenbacka, tomten 46117/18
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Stadsstyrelsen har genom sitt beslut 9.12.2019, § 847, om allmän 
tomtreservering beslutat reservera tomten 46117/18 för Hartela Etelä-
Suomi Oy för planering av Hitas-ägarbostäder fram till 31.12.2021.

Staffansby, tomterna 39119/14 och 15

Tomtchefen har 28.11.2019, § 90, beslutat reservera tomten 39119/13 
på basis av den fortlöpande tomtansökningen för BoKlok/Skanska Ta-
lonrakennus Oy fram till 31.12.2021 för bygge av fritt finansierade och 
oreglerade ägarbostäder.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade 19.2.2020, § 38, arrendera 
ut tomten 39119/13 kortfristigt för tiden 1.3.2020–28.2.2021 till Oy 
Helsingin Huhtapiha för ansökan om bygglov. Tomten 39119/13 har 
delats in i tomterna 39119/14 och 39119/15 genom tomtindelning nr 
13460. Tomtindelningen har bekräftats och trätt i kraft 6.4.2020.

Böle, tomten 17123/1

Stadsstyrelsen har 23.11.2015, § 1141, beslutat reservera tomten 
17123 till utgången av 2017 för Bostadsproduktionsbyrån för partner-
skapsplanläggning och planering av bostadsprojekt.

Böle, tomterna 17131/1 och 2

Stadsstyrelsen har 1.10.2018, § 626, beslutat reservera flervånings-
hustomterna (AK) 17131/1 och 2 eller tomter som bildas av dessa för 
KOy Pohjois-Pasilan Tähti fram till 31.12.2020, för överlåtelse genom 
försäljning eller långvarig utarrendering med köpoption, med tanke på 
planering av oreglerade och fritt finansierade ägarbostäder och för ut-
redning av förutsättningarna att bygga dessa. Reserveringen av tomten 
2 har genom ett beslut av tomtchefen överförts till TH2 Rakennus Oy 
fr.o.m. 1.12.2019.

Ett område på 6 413 m² på f.d. Landtrafikcentralen i Böle har arrende-
rats ut till Kiinteistömaaliikenne Oy för tiden 1.2.1978–31.12.2025 (ar-
rendeavtal nr 10978). Efter att arrenderätten överförts är KOy Pohjois-
Pasilan Tähti nu arrendetagare. Området i arrendeavtalet har genom 
chefen för teamet företagstomters beslut 3.12.2019, § 117, ändrats så 
att det motsvarar tomterna 17131/1 och 2 i detaljplaneändring nr 
12475. KOy Pohjois-Pasilan Tähti har undertecknat ett föravtal med 
T2H Rakennus Oy 18.9.2019 om att sälja restaurangbyggnaden på 
den normativa tomten 17131/2 och om att överföra arrenderätten och 
tomtreserveringen till T2H Rakennus Oy. Dessutom har KOy Pohjois-
Pasilan Tähti 5.12.2019 avtalat med Pasilan Duo Oy om en överföring 
av arrenderätten till tomten 17131/1 till Pasilan Duo Oy.
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Arrendeprinciper

Vid fastställandet av arrendeprinciperna strävar man efter en konse-
kvent och enhetlig prissättning med hänsyn till tomtens läge och an-
vändningsändamål samt de arrendeprinciper som tidigare har fast-
ställts i samma område.

Arrendet har bestämts med beaktande av tomtens pris enligt värde-
ringsinstrumentet, priszonskartan, tidigare fastställda arrendeprinciper 
för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets 
utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissättning har efter-
strävats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har enligt sed-
vanlig praxis beaktats då arrendeprinciperna bestämts.

Jämförelseuppgifter

Sockenbacka, tomten 46117/18

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsfullmäktige 29.11.2017, 
§ 41, beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att arrendera ut flervå-
ningshustomten (AK) 46117/11 i 46 stadsdelen (Sockenbacka) så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 33 euro per kvadratmeter våningsyta. På 
tomten har det byggts ägarbostäder med fri finansiering.

Stadsfullmäktige beslutade 29.1.2020, § 18, om arrendeprinciper för 
flervåningshustomten (AK) 30145/6 i 30 stadsdelen (Munksnäs, Ta-
listranden) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 36 euro/m² vy. På tom-
ten byggs Hitas-ägarbostäder.

Staffansby, tomterna 39119/14 och 15

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsfullmäktige 29.11.2017, § 
342, beslutade om arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) i 
kvarteren 39280–39284 och 39312 i Staffansby, Mosabacka, så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
100” motsvaras av priset 29 euro/m² vy. 

Böle, tomterna 17123/1 och 17131/1 och 2

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsfullmäktige 16.1.2019, § 6, 
fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) 17115/1 
och 8, 17120/2, 17122/1 och 4, 17126/1 och 2, 17127/1 och 2 samt 
17128/1 och 2 i 17 stadsdelen (Böle, Norra Böle) så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsva-
ras minst av priset 31 euro/m² vy (605 euro/index 1951) i fråga om tom-
terna med produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med 
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statligt räntestöd och minst av priset 37 euro/m² vy (722 euro/index 
1951) i fråga om tomterna för hitasproduktion.

Stadsfullmäktige har 30.8.2017, § 301, beslutat godkänna fastighetsaf-
färerna som gäller bostadskvarteren i Norra Postparken. Enligt beslutet 
är gängse pris per enhet när det gäller fritt finansierade ägarbostäder 
800 euro/m² vy för bostadsbyggrätt och 400 euro/m² vy för kombiloka-
ler på tomterna 17115/2–6 samt 850 euro/m² vy för bostadsbyggrätt 
och 400 euro/m² vy för kombilokaler på tomterna 17120/1, 3–5 och 
17122/2–3.

Årsarrende och arrendetid

Med hänsyn till tomternas läge, ändamål, jämförelsedata och övriga 
aspekter föreslås att arrendeprinciperna för kvartersområdet för flervå-
ningshus (AK och A) ska fastställas enligt följande:

Stadsdel Tomt m² vy e/m² vy 
 index 
100)

e/m² vy 
 index 
1973)

Teoretisk inverkan på 
boendekostnader-
na €/m² vy/mån. 

Sockenbac-
ka

46117/18  4 010 46 850 3,39

Staffansby 39119/14  1 243 36 700 2,83
Staffansby 39119/15  1 257 36 700 2,83
Böle 17123/1 11 900 31 612 2,44
Böle 17131/1 9 300 43 875 3,47
 (affärslo-

kal)
360 22 430  

Böle 17131/2  3 400 43 875 3,47

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

En arrendetid på ungefär 60 år föreslås, på så sätt att arrendeavtalen 
gäller fram till 31.12.2080.

Köpoption för tomterna 17131/1 och 2

Stadsstyrelsen har 1.4.2019, § 220, godkänt Helsingfors riktlinjer för 
tomtöverlåtelse med preciserande tillämpningsanvisningar. Enligt rikt-
linjerna för tomtöverlåtelse ska tomterna primärt överlåtas genom utar-
rendering. Enligt övergångsbestämmelserna ska man tillämpa de gam-
la överlåtelseprinciperna för tomter i projekt som inletts innan riktlinjer-
na godkändes. Eftersom tomterna 17131/ 1 och 2 har reserverats ge-
nom stadsstyrelsens beslut 1.10.2018, § 626, och projektet har inletts 
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innan de nya riktlinjerna godkändes, är det motiverat att tillämpa de ti-
digare principerna för tomtöverlåtelse och att överlåta tomten med kö-
poption i enlighet med reserveringsbeslutet.

För tomterna för flervåningshus (AK) 17131/1 och 2 i Norra Postparken 
i Böle för produktion av oreglerade fritt finansierade hyres- och ägarbo-
städer fastställs en köpoption till tomten på så sätt att köpesumman för 
bostadsbyggrätten på tomten bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst 
av priset 44 euro per kvadratmeter våningsyta. Det kalkylmässiga pri-
set per kvadratmeter våningsyta (4/2020, index 1966) blir då minst ca 
875 euro.

Köpesumman för de kaféer, restauranger, affärslokaler och lokaler för 
offentlig service som byggs på tomten 17131/1 bestäms så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras minst av priset 22 euro per kvadratmeter våningsyta. Det 
kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta (4/2020, index 1966) 
blir då minst ca 430 euro.

 Köpesumman för tomten 17131/1 uppgår till 8 137 500 + 154 000 = 
8 291 500 euro (9 300 m² vy x 875 euro/m² vy) + (360 m² vy x 430 
euro/m² vy).

 Köpesumman för tomten 17131/2 uppgår till 2 975 000 euro (3 400 
m² vy x 875 euro/m² vy).

Den totala köpesumman är ca 11,3 miljoner euro. Man kan anse att 
köpesumman är godtagbar med hänsyn till värderingsutlåtandet från av 
en extern expert för marknadsvärdet på tomternas byggrätt samt de 
fastighetsaffärer som gjorts i området. Priserna motsvarar det gängse 
marknads- och försäljningspriset enligt värderingsutlåtandena, då man 
beaktar värderingarnas medelvärde och variationsintervallet mellan 
värderingens exakthet.

I övrigt tillämpas de principer för köpoptioner som finns i bilaga 3. Vär-
deringsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Befogenheter och verkställighet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Enligt 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäk-
tige om överlåtelse av fast egendom då priset överstiger 10 miljoner 
euro.
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Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslagets punkt B) om att fast-
ställa köpoptionen, kommer stadsstyrelsen att bemyndiga tomtchefen 
att besluta om ett eventuellt föravtal för fastighetsaffären och om för-
säljning av tomterna i enlighet med köpoptionernas principer i bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Osto-oikeusperiaatteet
4 Asemakaavan muutos nro 12314 Tapaninkylä
5 Asemakaavan muutos nro 12349 Pitäjänmäki
6 Asemakaavan muutos nro 12475 Pasila

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 593

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa 

A)

Pitäjänmäessä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12349 sisäl-
tyvän asuinkerrostalototontin (AK) 46117/18
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B)
 
Tapaninkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12314 sisäl-
tyvien asuntotonttien (A) 39119/14 ja 39119/15

C)

Pasilassa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien 
asuinkerrostalototonttien (AK) 17123/1, 17131/1 ja 17131/2

tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukai-
sesti.

D)

Pasilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 17131/1 ja 2 tai nii-
stä muodostettavien tonttien vuokralaisille osto-oikeuden tontteihin liit-
teen 3 mukaisin periaattein.

Käsittely

28.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 404

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Sulkapolku 1, Kotinummentie, Postiljooninkatu, Kollikatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 että kaupunki vahvistaa Helsingin Pitäjänmäessä, Tapaninkylässä 
ja Pasilassa (Pohjoinen postipuisto) sijaitsevien asemakaavan muu-
toksiin nro 12349, 12314 ja 12475 sisältyvien liitteessä 1 mainittujen 
asuntotonttien (AK, A) tai niistä muodostettavien tonttien vuokraus-
periaatteet liitteen 2 mukaisesti
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 että kaupunki vahvistaa Pasilassa (Pohjoinen postipuis-
to) sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 17131/1-2 tai niistä 
muodostettavien tonttien vuokralaisille em. vuokrausperiaatteiden 
lisäksi osto-oikeuden tontteihin liitteen 3 mukaisin osto-
oikeusperiaattein

 kaupunki oikeuttaa tonttipäällikön päättämään mahdollisesta kiin-
teistökaupan esisopimuksesta ja myynnistä koskien Pasilan ase-
makaavan muutokseen nro 12475 sisältyviä asuinkerrostalotontteja 
(AK) 17131/1-2 liitteen 3 mukaisin osto-oikeusperiaattein. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
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§ 238
Den av socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotio-
nen om ökning av utnyttjandet av kollektivtrafiken

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att slopa tidsgränserna på enkelbiljetten för 70 år fyllda. Se-
niorer reser inte under rusningstid, men de åker till sina akti-
viteter också på kvällarna. De känner sig själva som andra 
klassens medborgare när de blir erbjudna tidsgränser inom 
vilka de bör resa med HRT:s trafikmedel. (Sirpa Asko-
Seljavaara)

Behandling

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Atte Kale-
va föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
slopa tidsgränserna på enkelbiljetten för 70 år fyllda. Seniorer 
reser inte under rusningstid, men de åker till sina aktiviteter 
också på kvällarna. De känner sig själva som andra klassens 
medborgare när de blir erbjudna tidsgränser inom vilka de bör 
resa med HRT:s trafikmedel.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att slopa tidsgränserna på enkelbiljetten för 70 år fyllda. Seniorer reser 
inte under rusningstid, men de åker till sina aktiviteter också på kvällar-
na. De känner sig själva som andra klassens medborgare när de blir 
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erbjudna tidsgränser inom vilka de bör resa med HRT:s trafikmedel.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 68
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diar-
ra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ve-
ronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Terhi Peltokor-
pi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 13
Ted Apter, Jussi Chydenius, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Otso Ki-
vekäs, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Tuomas Ranta-
nen, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Matias Turkkila, Jan Va-
paavuori

Frånvarande: 3
Harry Bogomoloff, Mari Holopainen, Mai Kivelä

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-
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tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i sin gruppmotion 
26.2.2020 att Helsingfors främjar en ändring av samkommunen HRT:s 
finansiering så att kommunerna i fortsättningen står för en större andel 
av kostnaderna än i nuläget. Målet är att höja kollektivtrafikens färdme-
delsandel genom att sänka priserna och förbättra förbindelserna. Full-
mäktigegruppen föreslår också att Helsingfors främjar försöken med 
avgiftsfria perioder. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår 
dessutom att man i fråga om äldre låginkomsttagare avskaffar tidsbe-
gränsningen för biljettrabatten och beviljar en permanent rabatt.

Stadsstyrelsen konstaterar att de ekonomiska utsikterna har blivit be-
tydligt svagare med anledning av coronaviruspandemin sedan grupp-
motionen väcktes. Efter utarbetandet av motionen har coronavirusut-
brottet, i kombination med det allt vanligare distansarbetet och be-
gränsningarna under kristiden, kraftigt minskat arbets- och fritidsresan-
det och användningen av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Antalet 
passagerare inom kollektivtrafiken som samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik (HRT) ordnar, och därmed även biljettinkomsterna, har 
minskat med över 70 % under coronaviruskrisen. HRT:s årsbudget är 
cirka 700 miljoner euro, varav hälften under normala förhållanden be-
står av biljettintäkter och hälften av kommunandelar som medlems-
kommunerna betalar. Då pandemin fortsätter i höst kan biljettintäkterna 
stanna till och med 250 miljoner euro under det beräknade.

Behovet av att balansera ekonomin kommer att påverka både HRT:s 
och stadens verksamhet och ekonomiplanering i flera år. De komman-
de årens ekonomiska utsikter präglas nu av stor ovisshet. Förtroendet 
hos passagerarna inom kollektivtrafiken borde nu återställas för att 
undvika en betydande sänkning i färdmedelsandelen. Användningen av 
kollektivtrafik påverkas av prissättningen, men också av servicenivån, 
eftersom en svagare servicenivå också kan minska användningen. Det 
är inte ändamålsenligt att helt och hållet avstå från biljettintäkternas 
styreffekt i planeringen av HRT:s ekonomi och verksamhet. De behöv-
liga ekonomiska anpassningsåtgärderna ska riktas så att biljettpriserna, 
servicenivån och de kommunspecifika betalningsandelarna kan beva-
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ras i rimlig balans. Särskilt i den här ekonomiska situationen finns det 
på grund av coronaviruspandemin inte förutsättningar att främja en 
sänkning av kollektivtrafikens priser eller en avgiftsfri försöksperiod för 
passagerare, men på lång sikt anser stadsstyrelsen det vara ett viktigt 
mål att sänka biljettpriserna. Dessutom ska det beaktas att använd-
ningen av kollektivtrafiken under coronaviruskrisen antagligen påverkas 
mera av andra faktorer än av biljettpriset, såsom virussituationen, re-
sebehovet (exempelvis var arbetet utförs) samt användarnas trygg-
hetskänsla. En avgiftsfri kollektivtrafik är också ekonomiskt motstridig 
med att man samtidigt vill utveckla servicenivån inom den växande re-
gionen.

Enligt HRT:s utlåtande är biljetternas avgiftsfrihet inte värd att under-
stödja, eftersom kollektivtrafikens bruksvärde minskar för mycket och 
människornas resebudget riktas till andra, icke-hållbara reseformer. 
Enligt HRT äventyrar avgiftsfriheten också utvecklingen av serviceni-
vån inom kollektivtrafiken, som anses vara en konkurrensfaktor i ökan-
det av andelen hållbara färdmedel. Enligt undersökningar kan avgifts-
friheten öka antalet passagerare i kollektivtrafiken, men resandet ökar 
närmast på bekostnad av gång och cykelåkning. Avgiftsfriheten har inte 
avsevärt minskat bilismen eller utsläppen från trafiken.

Enligt HRT:s utlåtande har kollektivtrafikens färdmedelsandel minskat 
från den senaste mätningen (2018), men samtidigt har andelen hållba-
ra resor, gång och cykelåkning, av alla resor ökat. I en urban miljö spe-
lar ökandet av alla hållbara färdmedel en viktig roll i bekämpandet av 
klimatförändringen. Ytterligare åtgärder behövs dock för att locka pri-
vatbilister till kollektivtrafiken eller andra hållbara färdmedel.

HRT:s nuvarande tariffsystem grundar sig på gemensamma biljettpriser 
och principer om fördelning av kostnaderna i alla medlemskommuner. 
Sålunda kan inte en enskild stad med sitt eget beslut öka subventions-
andelen för att täcka HRT:s kostnader och på så sätt påverka biljettpri-
serna för de egna kommuninvånarna. Ökningen av kommunandelarna 
bör ske med ett gemensamt beslut mellan alla kommuner.

Huvudstadsregionens stadsdirektörer har på sina möten 28.5.2020 och 
10.6.2020 behandlat målen för samkommunernas ägarstyrning för år 
2021. I målen för ägarstyrningen i HRT betonas bl.a. att man med 
kommunandelarna täcker högst 50 % av helhetskostnaderna på årsni-
vån och att kollektivtrafikens färdmedelsandel växer inom hela HRT-
området. Målet som gäller kommunandelarnas nivå preciseras vid be-
hov separat i ett senare skede med anledning av coronavirusverkning-
arna.
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Stadsstyrelsen konstaterar att det i den nuvarande utmanande ekono-
miska situationen är särskilt viktigt att säkra kundernas förtroende för 
kollektivtrafiken och trygga en ökad användning av kollektivtrafiken 
också efter coronaviruspandemin. Det här betyder att man hittar en 
lämplig balans mellan prissättningen av biljetterna, servicenivån som 
erbjuds och betalningsandelarna som HRT:s medlemskommuner beta-
lar. Under coronaviruskrisen är också kollektivtrafikens hygiennivå en 
central faktor som påverkar användningen av kollektivtrafiken och 
spridningen av viruset.

Helsingfors stadsstyrelse konstaterade 14.9.2020 följande i sitt utlåtan-
de om HRT:s prelimära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-
2023: ”I flera decennier har cirka hälften av kostnaderna för ordnandet 
av kollektivtrafiken täckts med biljettintäkter. Det finns tre metoder att 
genomföra den av pandemin orsakade ekonomiska balanseringen in-
om kollektivtrafiken: ökning av kommunandelarna, höjning av biljettpri-
serna och anpassning av serviceutbudet. Stadsstyrelsen anser att ba-
lanseringen av HRT:s ekonomi för att trygga kollektivtrafikens konkur-
renskraft, trygghet och färdmedelsandel i den här exceptionella situa-
tionen i första hand bör ske genom kommunandelarna. I fråga om det 
osäkra nästa året bör priset för grundbiljetter, såsom 30-dagars period-
biljetter, inte höjas. För Helsingfors stads del är det inte möjligt att kol-
lektivtrafikens färdmedelsandel sjunker permanent. För att trygga den 
här viktiga frågan är den yttersta åtgärden i den här exceptionella coro-
navirussituationen att separera kollektivtrafiksubventionen så att den är 
kommunspecifik, varvid helsingforsarnas periodbiljetter är i högre grad 
subventionerade och sålunda billigare."

Stadsstyrelsen hänvisar till det ovannämnda och konstaterar att HRT 
bör samarbeta med medlemskommunerna för att utreda behovet och 
möjligheterna att tillfälligt höja kommunandelarna så att de bildar mer 
än hälften av HRT:s inkomster.

HRT beslutar om kollektivtrafikens biljettariffer och rabatter. HRT har i 
sitt förslag till preliminär verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-
2023 föreslagit bl.a. en överföring av rabatträtten för kundgruppen 70+ 
från enkel- och värdebiljetter till periodbiljetter. De i kundgruppen 70+ 
är nu berättigade till en rabatt på 50 procent för enkel-, värde- och 
tilläggszonsbiljetter, då biljetterna köps under tiden 9–14. Under hela 
dess existens har det förekommit förslag om att slopa tidsbegränsning-
en för biljettypen.

Stadsstyrelsen har vid godkännandet av HRT:s preliminära VEP 
14.9.2020 konstaterat bl.a. att det i fråga om hela biljettsystemet är en 
förnuftig lösning att ersätta den tidsbegränsade rabatterade enkelbiljet-
ten med en periodbiljett till nedsatt pris. Rabattprocenten ska gärna va-
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ra kongruent med studeranderabatten (−45 %). Rabatt i samband med 
periodbiljetten är en lösning som är förenlig med stadens strategi, ef-
tersom den hjälper att främja de hållbara färdmedlens färdmedelsan-
del. Periodbiljetternas innehavare använder kollektivtrafiken allra mest 
för sina resbehov. Ändringen främjar också det viktiga målet om ett tyd-
ligt och enkelt biljettsystem.

Enligt social- och hälsovårdsnämndens utlåtande kan mindre bemedla-
de helsingforsare på vissa förutsättningar och grunder få stöd för lokal-
trafikens resekostnader i samband med det grundläggande utkomst-
stödet som FPA beviljar. I kriterierna för beviljandet av kompletterande 
eller förebyggande utkomststöd ingår inte beviljande av stöd automa-
tiskt till alla mindre bemedlade helsingforsare, utan beviljandet av stöd 
grundar sig alltid på individuell prövning och bedömning av kundens si-
tuation, utförd av en yrkeskunnig person inom socialbranschen. År 
2019 stödde social- och hälsovårdsbranschen äldre låginkomsttagare i 
Helsingfors i användningen av kollektivtrafiken genom att bevilja kom-
pletterande och förebyggande utkomststöd för HRT:s resebiljetter till 
115 över 65-åringar, totalt cirka 17 600 euro. Stöd för resor kan beviljas 
bl.a. då man anser att deltagande i en viss gruppverksamhet stöder 
upprätthållandet av kundens funktionsförmåga och delaktighet.

Fostrans- och utbildningsnämnden, miljönämnden, social- och hälso-
vårdssektorn och samkommunen Helsingforsregionens trafik har gett 
sina utlåtanden i ärendet.

Förslagets del om en tillfällig höjning av kommunandelarna grundar sig 
inte på de ovannämnda utlåtandena, utan på det av stadsstyrelsen 
14.9.2020 godkända utlåtandet om HRT:s preliminära verksamhets- 
och ekonomiplan för 2021–2023.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277
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saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-

tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 599

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Kappale 5 

Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei 
ole edellytyksiä edistää joukkoliikenteen hintojen laskemista tai mat-
kustajien maksutonta kokeilukautta.

Lisätään lauseen loppuun: mutta pitkällä aikavälillä kaupunginhallitus 
pitää lippuhintojen laskemista tärkeänä tavoitteena.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nasima Razmyarin vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinne-
mäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen muka-
isesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8. 

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 176

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteen esityksiä hyvinä ja 
Helsingin kaupungin strategian 2017-2021 mukaisina. Mahdollisia kun-
tien rahoitusosuuksien lisäyksiä harkittaessa tulee kuitenkin ottaa huo-
mioon koronaepidemian aiheuttama pääkaupunkiseudun kuntien poik-
keuksellisesti tiukentunut rahoitustilanne. 

Korona-epidemia heikentää arvioiden mukaan Helsingin taloutta tulon-
menetyksinä ja menolisäyksinä pelkästään vuonna 2020 valtion kom-
pensaatioidenkin jälkeenkin merkittävästi. Tämä tullee väistämättä 
vaikuttamaan kaupungin peruspalveluiden, kuten kasvatus- ja kou-
lutuspalveluiden resursseihin. Saman aikaisesti poikkeustilanteesta pa-
lautuminen edellyttäisi lisäpanostuksia esimeriksi lasten ja nuorten eri-
tyiseen tukeen.

Lautakunnan näkemyksen mukaan nykyisessä koronaepidemian ki-
ristämässä taloustilanteessa kaupungin tulisi ensi sijaisesti kohdentaa 
taloudellinen liikkumavara kaupunkistrategian mukaisesti erityisesti pe-
ruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. 

Käsittely

11.08.2020 Ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan 
nykyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan 
nykyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 5
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Petra Malin, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi äänestyksessä Ville Jalovaa-
ran vastaehdotuksen äänin 6–5. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.6.2020

HEL 2020-002462 T 00 00 03
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Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
valtuutettu Eveliina Heinäluoman ja 11 muun valtuutetun joukkoliiken-
teen käytön kasvattamista koskevasta valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaikkein haavoittuvimpien ryhmi-
en tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomioita. Helsingin 
Hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2021 painopiste ”Ikääntyneiden toimin-
takyvyn ja osallisuuden vahvistaminen” muodostaa Stadin ikäohjelman. 
Stadin ikäohjelma on kaupungin lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen 
väestön tukemiseksi. Stadin ikäohjelman tavoitteena on mm. turvata 
ikääntyneen väestön mahdollisuus hyvää arkeen ja liikkumiseen lä-
hiympäristössä. 

Julkisen liikenteen hinnoista ja alennuksista päättää Helsingin seudun 
liikenne (HSL). Aloitteessa mainitut pienituloiset seniorit ovat jo HSL:n 
alennuksen piirissä. Joukkoliikenteen alennukset tai joukkoliikenteen 
alennukset ilman aikarajauksia pienituloisille senioreille eivät ole sosi-
aali- ja terveystoimialan järjestämisvastuuseen kuuluvaa toimeentulo-
tukilain 1 §:n mukaista korvausta, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 §:n 
tai vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n 2 momentin mukaista kulje-
tustukea. 

Toimeentulotukena myönnettävä HSL:n matkalippu

Toimeentulotukilain 1 §:n mukaan toimeentulotuki on viimesijainen ta-
loudellinen tuki. Pienituloiset helsinkiläiset voivat saada tukea paikallis-
liikenteen matkakuluihin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen yh-
teydessä tietyin edellytyksin ja perustein. Toimeentulotukilain 7 a §:n 
mukaan paikallisliikenteen matkakulut sisältyvät toimeentulotuen peru-
sosaan. Vuonna 2019 perustoimeentulotukea saavia talouksia oli 
Helsingissä 44 994 ja niissä henkilöitä 66 859.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala tukee pienituloisia helsinkiläisiä 
myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea toimeentulo-
tukilain mukaisesti. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntämisperusteisiin ei kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kai-
kille pienituloisille helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina 
sosiaalialan ammattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asi-
akkaan tilanteesta. 

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki pienituloisia helsinkiläisiä 
myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea paikallislii-
kenteen matkakuluihin yhteensä vähintään noin 826 500 euroa, mikä 
oli noin 7 prosenttia kaikesta vuonna 2019 myönnetystä täydentävästä 
ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen pysyväisohjeessa 
sanotaan muun muassa, että tukea matkoihin voidaan myöntää, kun 
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katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimintaan tukevan asiakkaan 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.

Paikallisliikenteen matkakuluihin myönnetyn täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen määrä on todellisuudessa edellä mainittua suurempi. 
Myönnetyn tuen määrää ei pystytä järjestelmässä seuraamaan tarkasti 
ja erittelemään muista matkakuluista silloin, kun paikallisliikenteen mat-
kakuluihin myönnetty tuki on maksettu suoraan asiakkaan tilille. 

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki ikääntyneitä pienituloisia 
helsinkiläisiä joukkoliikenteen käytössä myöntämällä HSL:n mat-
kalippuihin täydentävää toimeentulotukea noin 10 983 euroa 68:lle yli 
65-vuotiaille henkilölle ja ehkäisevää toimeentulotukea noin 6592 euroa 
47:lle yli 65-vuotiaille henkilölle.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kulje-
tuspalvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoi-
tettu pääasiassa ikääntyneille henkilöille, joilla toimintakyvyn heikke-
neminen estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saat-
tajan kanssa. Tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarai-
nen etuus. 

Vuonna 2019 sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea sai 2830 
asiakasta. Sosiaali- ja terveystoimiala käytti vuoden 2019 tilinpäätök-
sen mukaan sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetustukeen 1,94 miljoo-
naa euroa. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle 
henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vam-
man tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vai-
keuksia. Vuonna 2019 vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaita 
(kaikki ikäluokat) oli 10881. 

Stadin ikäohjelman tavoitteet ja joukkoliikenteen käytön tukeminen

Stadin ikäohjelman tavoitteena on tukea iäkkäiden toimintakykyä niin, 
että kotona asuminen on mahdollista. Julkisten liikennevälineiden 
käytön tukeminen edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkua kodin 
ulkopuolella. Ehdotettu HSL-lipun klo 9-14 aikarajauksesta luopuminen 
ja alennuksen myöntäminen kokoaikaisesti lisäisi ikääntyneiden talou-
dellisia mahdollisuuksia osallistua muun muassa seniorikeskusten har-
rastus-, kulttuuri- ja liikuntaryhmiin, kiireettömään ruokailuun palvelu-
keskuksessa ja erilaisiin asiointikäynteihin.
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Sosiaali- ja terveystoimen näkemyksen mukaan toimintarajoitteet huo-
mioiva ja mahdollisimman esteetön joukkoliikenne ei ole pelkästään 
ikääntyvien kaupunkilaisten, vaan kaikkien helsinkiläisten etu. Sosiaali- 
ja terveystoimi kannattaa Helsingin pyrkimyksiä joukkoliikenteen ke-
hittämiseen ja käytön lisäämiseen. Joukkoliikenteen tulisi olla kaupunki-
laisten käytettävissä niin, että mahdollisimman harva tarvitsisi liikkumi-
seensa toimeentulotukea tai erityisjärjestelyjä, kuten sosiaalihuoltolain 
tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen mahdollistaa pienituloisten senioreiden asiointia 
ja osallistumista harrastus- ja kulttuuritoimintaan oman asuinalueensa 
ulkopuolella. 

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimialalta lausuntoa 
kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman ja 11 muun valtuutetun te-
kemään joukkoliikenteen käytön kasvattamista koskevaan valtuustoalo-
itteeseen 7.8.2020 mennessä. Lausuntoa on pyydetty myös liikennelii-
kelaitokselta (HKL), kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kau-
punkiympäristön toimialalta.

Lisätiedot
Anne Qvist, pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 74090

anne.qvist(a)hel.fi
Leila Pitkäalho, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 44569

leila.pitkaalho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 348

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

HSL on laskenut, että käynnissä olevista suurista joukkoliikenteen in-
vestointihankkeista Raide-Jokeri, Laajasalon raitiotiet ja Kivenlahden 
metro aiheuttavat lipunhintoihin yhteensä noin 18 %:n korotustarpeen, 
mikäli lippujen subventioaste on nykyinen 50 % ja HSL:n infra-
korvauksista katetaan puolet lipputuloilla. Joukkoliikenteen palveluta-
son ja kilpailukyvyn parantaminen tulee vaatimaan myös tulevaisuu-
dessa merkittäviä investointeja.

Helsingin kaupunginhallitus totesi 16.9.2019 lausunnossaan HSL:n to-
iminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020-2022 seuraavaa: ”Peri-
aate, jossa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen investointikustan-
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nuksia kierrätetään HSL:n infrakorvausten kautta, tarjoaa mahdollisuu-
den kehittää kokonaisvaltaisesti seudun joukkoliikennejärjestelmää. 
Lippujen hintojen voimakas nostaminen infrakustannuksista johtuvien 
investointien kattamiseksi ei ole kestävä ratkaisu, kun seutu kasvaa 
vauhdilla. Subventioasteen voisi ajoittain määritellä erikseen hankekoh-
taisesti, jolloin kuntaosuuksien yhteenlaskettu osuus voi olla tilapäisesti 
yli puolet HSL:n tuloista. Tämä on perusteltua myös siksi, että infrain-
vestoinnit vaikuttavat myönteisesti kuntien maankäytön kehittämiseen.”

HSL:n nykyinen tariffijärjestelmä perustuu kaikkien jäsenkuntien kes-
ken yhtenäisiin lippujen hintoihin ja kustannusten jaon periaatteisiin. 
Näin ollen yksittäinen kaupunki ei voi omalla päätöksellään kasvattaa 
subvention osuutta HSL:n kustannusten kattamisessa ja siten vaikuttaa 
omien kuntalaisten lippujen hintoihin. Kuntaosuuksien kasvattamisen 
tulee tapahtua kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä.

Ryhmäaloitteen tekemisen jälkeen alkaneen koronapandemian takia 
talouden näkymät ovat muutamassa viikossa heikentyneet olennai-
sesti. HSL:n joukkoliikenteen rahoitustilanne on muuttunut ainakin väli-
aikaisesti hyvin voimakkaasti, kun matkustajamäärä ja sen myötä 
lipputulot ovat pienentyneet yli 70 %:lla. HSL:n vuosibudjetti on noin 
700 miljoonaa euroa vuodessa, josta puolet koostuu normaalioloissa 
lipputuloista ja puolet jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista. Pan-
demian jatkuessa syksylle saakka voivat lipputulot jäädä jopa 250 mil-
joonaa euroa ennakoitua pienemmiksi.

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Tulevien 
vuosien talouteen liittyy nyt paljon epävarmuutta. Joukkoliikenteen 
käyttäjien luottamus pitäisi pystyä palauttamaan ja siten välttämään 
kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Joukkoliikenteen käyttöön liittyy 
hinnoittelun lisäksi myös palvelutaso siten, että sen heikentyessä myös 
käyttö voi vähentyä. Lipputulojen ohjausvaikutuksesta HSL:n talouden 
ja toiminnan suunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista täysin luopua. 
Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata kohdistaa siten, että li-
punhinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso saa-
taisiin pidettyä kohtuullisessa tasapainossa. Erityisesti tässä taloudelli-
sessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei ole edellytyksiä edistää 
joukkoliikenteen matkustajille maksutonta kokeilukautta. Joukkoliiken-
teen maksuttomuus on myös taloudellisesti ristiriidassa sen kanssa, et-
tä samalla halutaan kehittää kasvavan seudun joukkoliikennetarjonnan 
palvelutasoa.   

Kaupunkiympäristölautakunta ehdottaa, että Helsingin kaupunginhalli-
tuksen aiemman linjauksen mukaisesti HSL selvittää yhteistyössä kun-
tien kanssa, mitkä ovat mahdollisuudet ja millä tavalla voitaisiin tilapäi-
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sesti kasvattaa kuntaosuuksien määrää siten, että ne muodostaisivat 
yli puolet HSL:n tuloista, kun yksittäisten isojen joukkoliikenneinvestoin-
tien infrakorvaukset aiheuttavat painetta lipunhintojen korotuksille. Tu-
levaisuudessa korotetulla kuntaosuudella voitaisiin pitää joukkoliiken-
teen lippujen hintataso kohtuullisena joukkoliikenteen investointeja 
poistettaessa. Kuntaosuuksien kasvattaminen on myös yksi kolmesta 
keinosta talouden tasapainottamiseen koronan aiheuttamassa ta-
louskriisissä.

Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuuden-
nen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 239
Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om 
100 000 nya träd till Helsingfors

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
att det utreds om det vid den fortsatta planeringen går att 
införa en praxis enligt vilken det t.ex. för varje helsingforsare 
som föds kan registreras eller utses ett eget träd under fö-
delseåret bland de träd som i varje fall planteras. (Pilvi Tors-
ti)

Behandling

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Pentti Arajärvi fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
att det utreds om det vid den fortsatta planeringen går att 
införa en praxis enligt vilken det t.ex. för varje helsingforsare 
som föds kan registreras eller utses ett eget träd under fö-
delseåret bland de träd som i varje fall planteras.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
 

2 omröstningen

Ledamoten Pilvi Torstis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
att det utreds om det vid den fortsatta planeringen går att införa en 
praxis enligt vilken det t.ex. för varje helsingforsare som föds kan regi-
streras eller utses ett eget träd under födelseåret bland de träd som i 
varje fall planteras.. 
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-
Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, 
Wille Rydman, Matias Turkkila

Blanka: 29
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hytti-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Tuomas Ranta-
nen, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari

Frånvarande: 3
Risto Rautava, Leo Stranius, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pilvi Torstis förslag till hemställ-
ningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Gröna fullmäktigegruppen föreslår i en gruppmotion att 100 000 träd 
planteras i Helsingfors för att öka stadens trivsel, stadsbornas välbefin-
nande och bekämpa klimatförändringen och dess bieffekter. Liknande 
mål har ställts upp internationellt i många städer. Förutom stadens eg-
na åtgärder kan samarbete genomföras med företag, fastighetsägare 
och stadsbor.

En del av målet att plantera 100 000 träd kan uppfyllas under de när-
maste åren genom att nätverket av skogs- och trädbestånd i Helsing-
fors kompletteras på de ställen som enligt arbetet inom ängsnätverket 
ska planteras med skog, i grön- och gatuområden och längs med 
stadsboulevarderna och genom att Östersundoms ekologiska förbin-
delser förbättras. Det är meningen att öka antalet träd och olika trädar-
ter i grönområdena och gatuområdena i den byggda miljön där det 
finns tillräckligt med växt- och rotutrymme för träden. Träden ska plan-
teras på sådana ställen där träd kan växa och utvecklas. I planeringen 
och byggandet bevaras det befintliga, livskraftiga trädbeståndet som en 
del av stadslandskapet alltid då det är möjligt. Helsingfors nätverk av 
skogar och träd ska också granskas med kvalitativa kriterier, till exem-
pel genom bedömning av krontaket. Helsingfors planterar uppskatt-
ningsvis 100 000 träd under de följande 15 åren.

Det är viktigt att utformningen av gatornas underjordiska infrastruktur, 
av gatuträd och av andra grönanläggningar utvecklas tillsammans för 
att skapa en grönare ny stad. Områden där samordning kan ske på ett 
nytt sätt är exempelvis Ärtholmen och Hagnäskajen. Dessutom bör 
man välja några gator som inte är så livligt trafikerade, och vid dem 
planera och plantera nya träd. När värmeböljorna ökar kan man med 
hjälp av träd kan skapa skyddade och skuggiga platser i parker, särskilt 
i närheten av lekplatser för barn, daghem och de äldres servicehus.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka 
en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av 
mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubri-
ken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäk-
tigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får 
väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod. Stadsstyrelsen 
ska förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som föreskrivs i 
30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan om behandlingen av en motion som 
undertecknats av minst 15 ledamöter. Stadsstyrelsen ska förelägga 
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fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 30 kap. 11 § i förvalt-
ningsstadgan är föreskrivet om behandlingen av en motion som under-
tecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap. Tidsfristen har 
redan tidigare överskridits då stadsmiljönämnden bordlagt ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 559

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.02.2020 § 56

HEL 2019-009557 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puut tuottavat monia hyötyjä myös kaupungissa: puut luovat osaltaan 
kaupunkiin viihtyisyyttä ja ovat merkittävä osa kaupunkiluontoa, ne si-
tovat hiiltä hilliten ilmastonmuutosta ja siitä aiheutuvia haittoja. Puita 
kannattaa istuttaa aina, kun niille on tilaa kasvaa ja kehittyä. Myös ole-
via, istutettuja puita ylläpidetään ja metsäluontoa hoidetaan kestävästi 
ja monimuotoisuutta lisäten. Puita ja metsiä koskevia linjauksia on vii-
me vuosina kehitetty. Metsäverkoston kehittäminen on otettu huomioon 
Yleiskaava 2016:ssa ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa, johon pe-
rustuen metsäisten alueiden suojeluala on kaksinkertaistumassa.

Mihin uusia puita voi istuttaa

Helsinki on poikkeuksellisen puustoinen pääkaupunki ja metsäpinta-
alaa on paljon. Helsingin kaupunki omistaa yhteensä noin 10 000 heh-
taaria metsiä, jotka on osoitettu virkistyskäyttöön. Kaupunkialueella on 
noin 4 600 hehtaaria kaupunkimetsiä, ja lähikuntien alueella on noin 5 
300 hehtaaria ulkoilumetsiä. Helsingin metsät ovat yleisesti kauttaal-
taan puustoisia ja uusien puiden istuttaminen onnistuu vain silloin, kun 
olemassa olevaa puustoa poistuu esimerkiksi metsätuhojen seu-
rauksena.

Metsien lisäksi monilajiset kaupunkipuuistutukset ovat Helsingin erity-
ispiirre. Helsingissä kasvaa tällä hetkellä arviolta noin 30 000 katupuuta 
ja noin 200 000 puistopuuta. Vuosittain uusia katu- ja puistopuita istute-
taan yhteensä noin 1 000 kappaletta. Tonttipuiden määrästä ei ole ar-
viota.

Kaupunkiympäristön toimiala istuttaa tällä hetkellä puita enimmillään 
noin 11 000 kappaletta vuodessa. Näistä suurin osa, noin 90 %, on 
metsätaimia. 

Tulevina vuosina kokonaan uusia puuistutuksia toteutetaan Helsingin 
metsä- ja puustoisen verkoston täydentämiseksi. Yleiskaavan kaupun-
kiluonnon teemakartta osoittaa metsäverkostoyhteydet, jotka säilyvät. 
Tarvittaessa niitä täydennysistutetaan ekologisiksi yhteyksiksi. Kau-
punkitila ja maisemasuunnittelu -palvelussa suunnitellaan yhdessä mu-
un maankäytön suunnittelun kanssa myös täydennysistutettavia metsä-
isiä kohteita.

Verkostoa täydentävillä istutuksilla lisätään kaupunkipuustoa harkitusti 
sellaisiin paikkoihin, joissa puustolla on edellytykset kasvaa hyvin ja to-
imia sekä ekologisten yhteyksien turvaamisessa että ilmastonmuutok-
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sen torjunnassa. Esimerkiksi Östersundomin yhteisessä yleiskaavaeh-
dotuksessa on osoitettu merkittävät ekologiset yhteydet kaava-alueella. 
Nämä pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet ovat pääosin metsäisinä ke-
hitettäviä yhteyksiä. Tavoitteena on niiden säilyttäminen tai kehittämi-
nen riittävän puustoisina ja leveinä. Käytännössä tämä tarkoittaa joi-
denkin nykyisin avoimien paikkojen istuttamista puuntaimilla. 

Helsingin niittyverkostoa koskeva selvitys- ja kehittämistyö käynnistyy 
vuonna 2020. Työssä tarkastellaan nykyisiä avoimia alueita ja niiden 
muodostamaa verkostoa. Tavoitteena on edelleenkin säilyttää 
Helsingin keskeisimmät avoimet alueet ja kytkeä verkoston osia toisiin-
sa. Työn yhteydessä arvioidaan myös metsittämiseen soveltuvat alue-
et.

Osallistuvan budjetoinnin Oma Stadi -äänestyksen läpi menneissä, ko-
ko kaupunkia koskevissa ehdotuksissa on myös puiden istuttamista 
koskevia ehdotuksia, jotka toteutetaan mahdollisimman pian.

Puiden istuttaminen vaatii suunnittelua

Kaupunkiympäristössä puiden istuttamisen rajoittavin tekijä on tila. Alo-
itteessa ehdotettu 100 000 uuden puun istuttaminen vaatii jo istutus-
vaiheessa tilaa useita kymmeniä hehtaareja: metsätaimilla toteutettuna 
tilan tarve olisi noin 50 hehtaaria ja katu- ja puistopuun taimilla noin 90 
hehtaaria. 

Kaava-alueilla puiden istuttaminen määritellään maankäytön eri suun-
nitteluvaiheissa, joissa myös huomioidaan kaavoituksen tulevat tarpeet 
ja rakentamisen aikataulu lähivuosikymmenten osalta. Taimien kasva-
minen elinvoimaisiksi puiksi edellyttää vuosikymmenten ajan kasvuti-
laa, kasvurauhaa ja tiiviissä kaupunkiympäristössä myös onnistuneita 
hoitotoimenpiteitä. Istuttaminen on vain murto-osa puun pitkästä elin-
kaaresta. Puita tulisikin kaupungissa istuttaa vain sellaisiin paikkoihin, 
missä niillä on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Kaupunki hoitaa kaupunkimetsiä ja ulkoilualueiden metsiä luonnonhoi-
don linjausten, metsien hoidon työohjeiden ja LUMO-ohjelman mukai-
sesti luonnonmukaisin ja pienipiirteisin menetelmin edistäen luonnon 
monimuotoisuutta. Koska kaupungin metsissä ei ole enää viime vuosi-
kymmeninä tehty laajoja, metsämaisemaa rikkovia uudistusaukkoja, on 
puuston uudistuminen ja nuoren metsän jatkokehitys pyritty takaamaan 
muilla keinoin. Puustoa uudistetaan metsissä jo olevaa, luontaisesti 
syntynyttä taimiainesta hyödyntäen aina, kun se on mahdollista. Tarvit-
taessa puuston uudistumista tuetaan täydennysistutuksin. Puiden istut-
taminen on metsien uudistamistapana ainoastaan silloin, kun on ta-
pahtunut metsätuho tai puustoa uudistetaan pienaukoin, joiden enim-
mäiskoko on rajattu 0,3 hehtaariin. Pienaukoilla uudistamista joudutaan 
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käyttämään esimerkiksi, kun vanhaa ja vaaralliseksi heikentynyttä pu-
ustoa uudistetaan paikoissa, joissa ei ole muodostunut taimiaineista 
lainkaan varjostavan puuston alle. Tällöin uudistettavalle alalle valitaan 
kasvupaikalle ja maaperään sopivat puulajit ja ne istutetaan metsitysti-
heydellä, joka on noin 1600–2000 tainta hehtaaria kohden.

Katupuiden istuttamisen edellytyksenä on se, että kaduilla on varattu ti-
laa katupuuistutuksia varten. Katusuunnitelmissa osoitetaan puiden 
istutuspaikat. Katupuut istutetaan minimissään kolmen metrin levyisiin 
istutuskaistoihin, jolloin puille saadaan riittävä kuutiomäärä kasvualu-
staa. Puu tarvitsee maan laadusta ja puulajin koosta riippuen 9–25 ku-
utiometriä kasvualustaa. Varsinaisen istutuskaistan tilavarauksen lisäk-
si on varmistettava, miten puiden sijoitteluun vaikuttavat kadun muut to-
iminnot, kuten kunnallistekniikka, huollon ja eri liikkumismuotojen vaa-
tima tila, mahdolliset kansirakenteet, näkemäalueet, maanalaiset tilat, 
pysäkit ja kadunkalusteet, kadunvarsipysäköinti, valaistusratkaisut, lii-
kennemerkit, ilmajohdot sekä mainostaulut. Edellä luetelluista tekijöistä 
johtuen olemassa olevilla kaduilla puiden määrän lisääminen on haas-
teellista ja joskus mahdotonta. 

Tonteilla istutettavien puiden määrää voidaan ohjata asemakaavoituk-
sen yhteydessä puita säilyttävillä tai niitä istuttamaan ohjaavilla kaava-
merkinnöillä tai viherkerroinmääräyksen avulla. Viherkerroinmääräyk-
sessä määritellään tietty korttelialueen vihertehokkuuden tavoitetaso 
numeerisena. Tämä ohjaa säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän 
viherrakennetta, esimerkiksi puita, tontin pihasuunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa.

Puistossa puiden määrää on helpompi lisätä kuin katuympäristössä ja 
tonteilla. Puistopuidenkin istuttaminen on suunnitelmallista toimintaa, 
sillä kasvillisuuden ohella puistoihin varataan tilaa erilaisia toimintoja 
varten kuten tilaa leikille, liikunnalle, pelaamiselle ja käytäville. Puiden 
istutuspaikat ja lajit määritellään puistosuunnitelmassa.

Uusia puiden istutuspaikkoja etsittäessä on hyvä muistaa, että kau-
pungissa on myös luontoarvoiltaan, kaupunkikuvaltaan ja kulttuurihisto-
rialtaan arvokkaita avoimia alueita, joihin puita ei istuteta. Niityt, 
metsäaukiot, pellot ja avoimet ranta-alueet tarjoavat elinympäristöjä la-
jeille, jotka eivät viihdy puustoisilla kasvupaikoilla. Näissä ympäristöissä 
elää myös harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Avoimet alueet puistois-
sa ovat usein monikäyttönurmia, joiden toiminnallinen arvo on suuri 
asukkaille.

Kaupunkitilassa, kuten puistoissa ja kaduilla, tulisi huomioida, että kau-
punkimaisemassa avoimiksi suunnitellut alueet ja näkymät säilyvät 
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myös tulevaisuudessa. Maisemapeltojen ja niittyjen metsittämismahdol-
lisuudet selvitetään aina aluesuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Puiden koko elinkaari otetaan huomioon

Puiden istuttamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia. Pelkkä puiden 
määrän lisääminen ei kuitenkaan takaa, että hyödyt toteutuvat. Suuri-
kokoiset puut ovat pienikokoisia puita tehokkaampia ekosysteemipal-
velun tuottajia; latvuspeittävyys on suoraan suhteessa puista saataviin 
hyötyihin. Latvuspeittävyys onkin kappalemäärän sijaan parempi mittari 
puista saatavien ekosysteemipalvelujen arvioinnissa. 

Helsingin nykyiset viheralueet puineen sekä niiden kasvupaikan maa-
perä toimivat tärkeänä hiilinieluna ja hiilivarastona torjumassa ilmas-
tonmuutosta. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin istutetut puuntaimet 
ovat kasvaneet merkittäviksi hiilen sitojiksi. Mitä rakennetumpaan ym-
päristöön puut istutetaan, sitä pidempi aika tarvitaan tähän, sillä katu- 
ja puistopuiden istuttamisella ja kasvattamisella on yllättävän suuri hiili-
jalanjälki.

Samaan aikaan kun pohditaan uusien puiden istuttamista, puita myös 
kaadetaan rakentamisen alta. Vanhojen puuistutusten korvautuminen 
uusilla istutuksilla muuttaa alueellisesti olemassa olevan kaupunkipu-
uston ikärakennetta nuoremmaksi, mikä pienentää latvusmassaa. Toi-
saalta istutusten uusiminen vaiheittain luo kaupunkipuuston eri-ikäistä 
rakennetta, mikä osaltaan voi helpottaa kaupunkipuuston säilyttämis-
mahdollisuuksia rakentamisen aiheuttamissa muutoksissa. Nuoret puut 
voidaan helpommin suojata ja ne toipuvat vanhoja puita paremmin tila-
päisistä häiriöistä.

Puiden elinvoimaisuuden turvaaminen on ollut keskeinen tavoite kau-
punkiympäristön toimialan puita koskevissa linjauksissa. Luonnonhoi-
don linjauksiin on kirjattu periaate metsäpuuston elinvoimaisuuden tur-
vaamisesta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan on kir-
jattu tavoite säilyttää kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alu-
eet kasvullisina, peitteisinä ja puustollisesti monilajisina hoidon avulla ja 
keinoilla.

Katu- ja puistopuita koskevassa Kaupunkipuulinjauksessa asetetaan 
tavoitteeksi turvata puiden elinolot siten, että katu- ja puistopuut voivat 
kasvaa ja kehittyä pitkäikäisiksi ja elinvoimaisiksi, jolloin myös maksi-
moidaan puiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Linjauksen yksi tärkeä 
tavoite on korostaa kaupunkipuun pitkää elinkaarta ja kaikkia siihen liit-
tyviä vaiheita. Linjauksen toimintatapasuosituksien mukaan katu- ja pu-
istopuuta ei tulisi istuttaa paikkaan, johon sen juuristo tai latvus ei tule 
mahtumaan.
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Nykyiset metsä-, katu- ja puistopuut ovat arvokasta kaupunkiomaisuut-
ta, joiden säilymiseen kiinnitetään suunnittelussa ja rakentamisessa en-
tistä enemmän huomiota, paitsi viihtyisyyden ja taloudellisuuden, myös 
hiilitavoitteiden näkökulmasta.

Yhteisöllinen puiden istuttaminen

Käytännön syistä metsätaimet soveltuvat parhaiten asukkaille suunnat-
tujen istutustalkoiden järjestämiseen. Puistoihin ja etenkin kaduille istu-
tettavat taimet ovat huomattavasti kookkaampia, jolloin taimien hankin-
ta ja kuljetus sekä istutuspaikkojen valmistelu on haastavampaa, ja 
vaatii enemmän ennakoivaa suunnittelutyötä ja järeämpää kalustoa 
työn toteutukseen. Katualueille istutustalkoot eivät sovellu siksi, että 
istuttaminen on teknisesti vaativaa ja työ edellyttää ammatillista päte-
vyyttä. Katualueella ei myöskään saa työskennellä ilman tieturvakurs-
sin suorittamista. 

Kaupunki on järjestänyt pienimuotoisia puiden istutustapahtumia muun 
muassa koululaisille määrävuosin Suomen metsäyhdistyksen kanssa 
järjestetyn pääkaupunkiseudun koululaisten metsäpäivän yhteydessä. 
Saman tyyppisten istutustalkoiden järjestämistä jatketaan. Toki tämä 
edellyttää aina huolellista ennakkovalmistelua ja istutuskohteiden sovit-
tamista valmistuviin ja hyväksyttyihin suunnitelmiin. 

Yhteenveto

Aloitteessa ehdotettu 100 000 puun istutustavoite ja muut ehdotukset 
ovat tavoitteina hyviä ja kannatettavia. Osa tavoitteesta voidaan toteut-
taa lähivuosina täydentämällä Helsingin metsä- ja puustoista ver-
kostoa, niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- 
ja katualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Ös-
tersundomin ekologisia yhteyksiä. Puiden ja eri puulajien määrän li-
sääminen on myös tavoitteena rakennetun ympäristön viheralueilla se-
kä katualueille silloin, kun puille riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puiden 
istuttamista tehdään linjausten mukaisesti sellaisiin paikkoihin, missä 
puilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suunnittelussa ja rakentami-
sessa säilytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa osana 
kaupunkimaisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin metsä- ja 
puustoisen verkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereillä, 
esimerkiksi latvuspeittävyyden arvioinnilla.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että katujen maanalaisen 
infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun katuvihreän suunnit-
telua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy aikaisempaa veh-
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reämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovittamista voidaan 
tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja Hakaniemenranta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, 
tämä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä 
ja tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten pal-
velutalojen läheisyydessä.

Käsittely

04.02.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausuntoon lisättiin seuraava 
kappale.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus: 
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että ka-
tujen maanalaisen infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun 
katuvihreän suunnittelua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy 
aikaisempaa vehreämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovit-
tamista voidaan tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja 
Hakaniemenranta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, 
tämä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä 
ja tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten pal-
velutalojen läheisyydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.
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21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 240
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utredning av 
möjligheterna till demokratiambassadörsverksamhet

HEL 2019-012941 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anu Markkola, delaktighetsansvarig, telefon: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder möjligheterna till demokratiambassadörsverksamhet 
i Helsingfors. I motionen hänvisas till modellen som används i Sverige, 
där volontärer med titeln demokratiambassadör hjälper människor i val 
och uppmuntrar alla att rösta. Särskild vikt har lagts på arbetet bland 
unga och invandrare.

I Sverige inleddes år 2018 flera projekt och andra åtgärder vars mål var 
att främja valdeltagandet bland unga och personer med utländsk bak-
grund samt personer med funktionsnedsättning, att öka förståelsen 
kring valen och hur viktiga de är och att stärka delaktigheten. I projek-
ten har man utöver demokratiambassadörsverksamheten mångsidigt 
utnyttjat bland annat uppsökande arbete och mångspråkig kommunika-
tion. Som ett resultat av det arbete som utförts i samverkan med lokala 
aktörer anses projekten i sin helhet ha nått mer än 167 000 invånare in-
för valen. I många förverkligade projekt har demokratiambassadörerna 
själva varit en del av målgruppen. Demokratiambassadörerna nådde 
snabbt en omfattande grupp invånare, berättade ändamålsenlig infor-
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mation om deltagande, röstning och påverkan och ordnade med hjälp 
av sin lokalkännedom evenemang som nådde ut särskilt bra till mål-
grupperna. Projekten har nått ut till målgrupperna på ett utmärkt sätt 
och de har haft ett positivt inflytande på främjandet av delaktigheten 
och ökandet av valdeltagandet i målområdena och målgrupperna.

Stöd som Helsingfors stad erbjuder för valdeltagande

Byrån vid Helsingfors stads centralvalnämnd erbjuder rådgivning på 
webben och per telefon till alla som behöver det. Byrån fokuserar dock 
huvudsakligen på genomförandet av val och därtill hörande lagstadga-
de uppgifter. Centralvalnämnden utför uppgifter som den separat till-
skrivs i vallagen. Sådana är bland annat beredning och anordnande av 
förhandsröstning, röstning på valdagen och anstalts- och hemmaröst-
ning, handledning och utbildning av kommunens övriga valmyndighe-
ter, skötande av valens praktiska beredningsarbeten (såsom utdelning 
av valmaterial och vallängder och användning av valdatasystemet) 
samt kontroll av förhandsröstningsdokument. I kommunalval har 
centralvalnämnden dessutom i uppgift att bland annat granska och av-
göra ansökningar gällande publicering av kandidatlistor och utarbeta en 
sammanställning av kandidatlistorna, att sköta om kommunvalresulta-
tens rösträkning och bekräfta valresultatet.

Justitieministeriet är instansen som ger anvisningar till kommunernas 
centralvalnämnder. Ministeriet har haft riksomfattande informations- 
och handledningskampanjer riktade till olika grupper. Justitieministeriet 
skickar bland annat ett brev med information om röstande till alla röst-
berättigade som röstar för första gången. Ministeriet erbjuder också in-
formationsmaterial på olika språk om val och röstande samt bland an-
nat videoklipp med anvisningar på klarspråk.

Stöd för röstande som riktas till unga helsingforsare

I Helsingfors ingår demokratifostran i läroplanerna för den grundläg-
gande utbildningen och gymnasiet och i grunderna för examen vid Sta-
din ammatti- ja aikuisopisto. I läroplanen för finskspråkiga grundskolor, 
som utbildningsnämndens finska sektion har godkänt 1.3.2016, § 14, 
konstateras att skolornas framtidsuppgift är att främja delaktighet och 
en hållbar livsstil samt att stödja elevens uppväxt till en medlem i det 
demokratiska samhället. Genom att delta i planeringen, genomförandet 
och utvärderingen av sina egna studier, det gemensamma skolarbetet 
och inlärningsmiljön, får eleverna information och erfarenheter om 
medborgarsamhällets system för deltagande och påverkan, och om 
dess metoder. Genom de här erfarenheterna lär sig eleverna om på-
verkan, beslutsfattande och ansvarstagande.
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Stadens ungdomstjänster har i samverkan med Helsingfors partipolitis-
ka ungdomsorganisationer (12 organisationer) ordnat valpanelevene-
mang för grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra sta-
diet i Helsingfors inför kommunal-, riksdags- och Europaparlamentsval, 
och Politiktorg under år utan val. Avsikten med valpanelerna är att in-
spirera unga att intressera sig för samhällelig påverkan och lyfta fram 
unga och deras åsikter i valdebatten. Målet är att uppmuntra skolorna 
att behandla val och valteman och följa kandidater och att inspirera och 
aktivera också sådana elever som ännu inte har rösträtt. Avsikten är att 
verksamheten stöder skolans undervisning i samhällslära genom att 
erbjuda konkreta verktyg och metoder för att förankra politiken i skolor-
na och uppmuntra den unga till ett aktivt medborgarskap. I valpaneler-
na har man utnyttjat Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians 
rf:s Ungdomsval, som skolorna och läroanstalterna har haft möjlighet 
att delta i. Ungdomsvalets valkompass är en gemensam ansträngning i 
ungdomsbranschen, i vilken man har samlat de mest väsentliga frågor-
na om ungas rättigheter, tjänster och andra ärenden som intresserar de 
unga. Med hjälp av valkompassen kan de unga väljarna gallra fram 
kandidater och partier som motsvarar deras egna värderingar och som 
arbetar för de unga. Valkompassen hjälper unga och alla väljare att hit-
ta en kandidat och ett parti med en värdegrund som stämmer överens 
med den egna. Ungdomsvalet är den del av skolornas demokratifost-
ran, och i valet lär man sig hur valen och demokratin fungerar och hur 
röstandet går till. Valpanelevenemangen och Ungdomsvalet ger ung-
domarna en möjlighet att bekanta sig med kandidaterna och en konkret 
erfarenhet av röstande.

De ungas valdeltagande främjas också under år utan val. Vid tal om 
ungas delaktighet fästs särskild uppmärksamhet vid valdeltagandet, ef-
tersom det fortfarande är den vanligaste (och även den mest undersök-
ta och statistikförda) formen av politiskt deltagande, men det politiska 
deltagandet är också annat än röstande. Det är frivilligverksamhet, vär-
nande om rättigheter, framförande av åsikter och deltagande i sociala 
rörelser och offentlig debatt – som kan främja valdeltagandet. Utifrån 
dessa utgångspunkter och behov har ungdomstjänsterna i samverkan 
med organisationer utvecklat Politiktorgen för årskurserna 7–9 i grund-
skolan och för gymnasierna. Politiktorgen är en funktionell inlärnings-
modell som för samhälleliga aktörer och teman närmare de unga och 
ger samtidigt verktyg för att begrunda hur var och en själv kan utöva in-
flytande i samhället. Avsikten är att göra ungdomarna delaktiga och få 
dem att begrunda och diskutera samhälleliga teman som ligger dem 
nära, att ge eleverna verktyg för den samhälleliga debatten och bättre 
möjligheter att bygga sin egna samhälleliga identitet samt att främja 
den samhälleliga aktiveringen av de unga och krossa felaktiga illusio-
ner om politik. Ett mål för Politiktorgen är att göra partierna synliga i 
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skolorna, varvid eleverna lär sig och får erfarenheter om de olika for-
merna för deltagande genom påverkan i politiska partier. Politiktorgen 
förverkligas tillsammans med ungdomstjänsterna i samverkan med de 
politiska ungdomsföreningarnas anställda och aktörer. För två år sedan 
inleddes ett nytt försök med Stadin ammattiopisto, där ett eget PUSH-
evenemang ordnas för de studerande. I det här samarbetet deltog 
Helsingforsbaserade partipolitiska ungdomsorganisationer och yrkes-
studerandes organisationer samt Ungdomssektorns takorganisation i 
Finland Allians rf.

I Helsingfors finns dessutom, tack vare ungdomarnas eget system för 
påverkan Krut, exceptionellt mångsidiga påverkansmöjligheter för ung-
domar i åldern 13–17 år. En av fem verksamhetsprinciper som genom-
syrar hela Krutsystemet är inlärning av kunskaper i deltagande och på-
verkan. I Krut kan den unga delta och påverka och lära sig om stadens 
verksamhet exempelvis via Helsingfors ungdomsråd, elev- och studi-
ekårsverksamheten, ungdomarnas initiativsystem och medborgarbud-
geten för de unga.

Stöd för röstande till helsingforsare med invandrarbakgrund

Helsingfors stad har stött deltagandet bland personer med invandrar-
bakgrund med riktad kommunikation och samarbete med mångkulturel-
la organisationer. Staden beviljade för år 2019 ett bidrag för integra-
tionsarbete på 10 000 euro till Moniheli ry:s kampanj Allas val, vars mål 
var att aktivera det politiska deltagandet inom främmandespråkiga 
grupper genom att uppmuntra dessa att rösta i val (chefen för immigra-
tions- och sysselsättningsfrågor 3.1.2019, § 1). Staden beviljade därtill 
för år 2020 ett bidrag för integrationsarbete på 10 000 euro till Moniheli 
ry:s projekt Kommundemokrati för alla, inom vilket det föregående pro-
jektet vidareutvecklas genom satsningar särskilt på den kommunala 
demokratin och kommuninvånarnas olika påverkansmöjligheter (chefen 
för immigrations- och sysselsättningsfrågor 18.12.2019, § 23). I båda 
projekten deltar organisationspartner, som leder verkstäder och berät-
tar om röstande, påverkan och kommunal demokrati på olika språk.

Staden publicerade på Helsingforskanalen i samband med 2017 års 
kommunalval ett videoklipp på sex olika språk om avsikten med kom-
munalval och om hur man röstar i kommunalvalet. Videon delades 
bland annat till mångkulturella föreningar och moskéer. International 
House Helsinki och InfoFinland erbjuder rådgivning per telefon, på 
webben och på plats för helsingforsare som nyligen har flyttat till Fin-
land och helsingforsare som talar ett främmande språk.

Stöd för möjligheterna till deltagande och inflytande som ingår i verk-
ställandet av medborgarbudgeten
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I samband med Helsingfors stads medborgarbudget kommer man att 
utreda tillämpandet av demokratiambassadörsmodellen i form av ett 
försök, med hjälp av vilket det är möjligt att stärka valda målgruppers 
delaktighet genom mångsidigt rådgivnings- och kommunikationsarbete. 
I medborgarbudgeten är målet för demokratiambassadörsmodellen att 
främja målgruppernas delaktighet särskilt i de områden där deltagandet 
var svagt under medborgarbudgetens föregående omgång. Försöket 
genererar information om hur invånarna kan nås snabbt, hur de på ett 
inspirerande sätt kan ges ändamålsenlig information om hur det går att 
delta, rösta och påverka i medborgarbudgeten och hur det med hjälp 
av lokalkännedom är möjligt att ordna evenemang som når ut särskilt 
väl till målgrupperna.

I samband med medborgarbudgetens första omgång 2018–2019 för-
verkligades omfattande organisationssamarbete, och stärktes delta-
gande- och påverkansmöjligheterna för unga helsingforsare och för 
helsingforsare med invandrarbakgrund bland annat genom utbildning 
av facilitatorer och kommunikation. Facilitatorerna undersöker bland 
annat deltagandet hos helsingforsare med invandrarbakgrund i med-
borgarbudgetens process. Samarbetet fortsätter och utvecklas i verk-
ställandet av den andra omgången av medborgarbudgeten som börjar 
under hösten 2020. Dessutom inledde Helsingfors under våren 2020 
projektet Demokrati 2020, vars åtgärder omfattar utbildande av rysk-
språkiga facilitatorer. Facilitatorerna stöder ryskspråkiga helsingforsare 
med deltagandet i medborgarbudgeten och stärker deras kunskaper 
om olika slags möjligheter att påverka och utöva inflytande.

Utifrån det som beskrivs ovan konstaterar stadsstyrelsen att staden i 
omfattande utsträckning utför arbete och demokratifostran som främjar 
jämlika möjligheter att delta och utöva inflytande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anu Markkola, delaktighetsansvarig, telefon: 09-310 36547
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anu.markkola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 602

HEL 2019-012941 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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§ 241
Den av ledamoten Jaana Pelkonen väckta motionen om ytterkläder 
för daghemsanställda

HEL 2020-001929 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jaana Pelkonen och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden som en del av god arbetsgivarpolitik ska kunna erbjuda 
daghemsanställda ytterkläder med Helsingfors logga. Enligt motionen 
är det en del av vardagen i daghemmen att vara ute i alla väder, och 
även personalen bör ha rätt utrustning för detta. Det konstateras i mo-
tionen att ordentliga ytterkläder är en stor investering för personalen, 
trots att man i vissa fall får dra av kostnader för arbetskläder i beskatt-
ningen. I motionen föreslås att en enhetlig klädsel inte ska vara obliga-
torisk, men att staden skaffar enhetliga kläder åt dem som vill. Enligt 
motionen är ytterkläderna både en bra personalförmån och de ökar 
trivseln på jobbet. Vid upphandlingen bör man beakta personalens 
önskemål och produkternas hållbarhet.

Stadsstyrelsen finner det viktigt att utveckla arbetsförhållandena för de 
anställda inom småbarnspedagogiken, men anser att de sätt som är 
ändamålsenligast bör bedömas i fostrans- och utbildningssektorn och 
utifrån detta som en del av budgetprocessen.
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I VI kap. 2 § i allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet före-
skrivs det om tjänste- och arbetsdräkt och skyddskläder. Om arbetsgi-
varen förpliktar en tjänsteinnehavare/arbetstagare att i sitt arbete an-
vända tjänste- eller arbetsdräkt av en viss modell eller bestämda 
skyddskläder, ska arbetsgivaren i regel skaffa dräkten eller skyddsklä-
derna och sköta klädvården.

Personalen inom småbarnspedagogiken är inte skyldig att använda en 
viss klädsel på jobbet. Således är det fråga om en separat personal-
förmån om man erbjuder ytterkläder åt daghemspersonalen.

Rent praktiskt är det svårt att skaffa ytterkläder som anställningsför-
mån, eftersom kläderna är personliga, och på grund av väderförhållan-
dena skulle man vara tvungen att köpa flera olika. Personalomsätt-
ningen och antalet kortvariga vikarier är också en utmaning med tanke 
på att skaffa ytterkläder som en förmån. Inom småbarnspedagogiken 
vid Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor arbetar 4 800 per-
soner vid daghemmen, exklusive kortvariga vikarier. Enbart en över-
dragsjacka av god kvalitet med stadens logga skulle kosta 40–88 euro. 
Således blir kostnaden för en överdragsjacka som ett engångsköp för 
hela personalen mellan 192 000 och 422 400 euro. Då man köper 
lämpliga plagg för olika årstider och väderförhållanden blir kostnaden 
mångfaldig.

Med hänsyn till det extra administrativa arbetet kan det inte anses mo-
tiverat eller sedvanligt att skaffa ytterkläder åt daghemspersonalen och 
med tanke på kostnaderna för arbetsgivaren inte heller skäligt. Per-
sonalförmåner ska betraktas och utvecklas som en helhet på stadsni-
vå. Från beskattningssynpunkt är det fråga om en sedvanlig skattefri 
personalförmån som avses i 69 § i inkomstskattelagen endast då den 
är sedvanlig och skälig samt tillgänglig för alla anställda om de så vill.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Helena Wendorf, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 601

HEL 2020-001929 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jaana Pelkosen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Uusi kappale päätösehdotuksen ensimmäisen kappa-
leen jälkeen:

"Kaupunginhallitus pitää varhaiskasvatuksen henkilöstön työolojen ke-
hittämistä ja työn houkuttelevuuden lisäämistä tärkeänä mutta katsoo, 
että tarkoituksenmukaisimmat keinot tulee arvioida kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalla ja sen perusteella osana budjettiprosessia."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
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§ 242
Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om ordinarie per-
sonalrepresentation i räddningsnämnden och bättre tillsynsmöjlig-
heter för nämnden

HEL 2020-003313 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

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

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att öka personalens närvarorätt i alla nämnder exempelvis 
genom en rekommendation på stadsnivå.

Ledamoten Pentti Arajärvi understödd av ledamoten Ilkka Taipale fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
att det utreds vilka möjligheter stadens anställda har att delta 
genom personaldemokrati.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

3 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att öka personalens närvarorätt i alla nämnder exempelvis genom en 
rekommendation på stadsnivå.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 29
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Katju Aro, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Vesa Korkku-
la, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, 
Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Nej-röster: 7
Harry Bogomoloff, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Otto Meri, Dani Nis-
kanen, Matti Parpala, Wille Rydman

Blanka: 49
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Kaisa Hernberg, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Pelto-
korpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, 
Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Anna Vuorjokis förslag till 
hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Pentti Arajärvis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
att det utreds vilka möjligheter stadens anställda har att delta genom 
personaldemokrati.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Katju Aro, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Lai-
saari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Nasima Razmyar, 
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Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Atte Kaleva, Otto Meri, Matti Parpala, Wille Rydman

Blanka: 54
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Sampo Ter-
ho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuo-
ri, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pentti Arajärvis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Outi Alanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors räddningsverk bör förbättra och trygga personalens ar-
betshälsa och uthållighet i arbetet så att räddningsnämnden övervakar 
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personalens arbetshälsa och att personalens representation inklusive 
reservpersoner på räddningsnämndens möten görs permanent.

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga (29 kap. 7 §) har föredra-
gandena och dessutom borgmästaren, en av stadsstyrelsen förordnad 
företrädare, kanslichefen och biträdande borgmästaren för den ifråga-
varande sektorn närvaro- och yttranderätt vid räddningsnämndens 
sammanträden. Om övriga personers närvaro- och yttranderätt i fråga 
om räddningsnämnden beslutar räddningsdirektören. Personalen har 
inga representanter i stadens organ, utan personalens representation 
och delaktighet sker i enlighet med stadens samarbetsavtal i represen-
tativa samarbetsorgan på stadsnivån och på sektor-, affärsverks- och 
förvaltningsnivåerna. Stadsstyrelsen rekommenderar att personalen 
också i fortsättningen har representation i nämnden.

Genom samarbetsavtalet som har förhandlats fram gemensamt med 
Helsingfors stads personalorganisationer har man skapat strukturer för 
samarbete mellan arbetsgivaren och personalen. I samarbetssystemet 
kombineras såväl samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen 
som principerna och verksamhetssätten för arbetarskyddets samarbe-
te. Ett välfungerande samarbete främjar förtroendet och den upplevda 
tryggheten i en verksamhetsmiljö där det sker många förändringar.

Räddningsverket har i enlighet med stadens samarbetsavtal en perso-
nalkommitté som fungerar som ett representativt samarbetsorgan. I 
personalkommittén representeras arbetsgivaren av organisationens 
chef och ledningsgruppens medlemmar samt personalchefen och arbe-
tarskyddschefen. Personalen representeras i personalkommittén av re-
presentanter för personalen som huvudavtalsorganisationerna utser 
och av arbetarskyddsfullmäktige. I räddningsverkets personalkommitté 
behandlas sådana samarbetsärenden som gäller räddningsverkets 
personal och tjänster och arbetarskyddets samarbetsärenden, såsom 
verkställigheten av räddningsverkets strategi och mål samt ärenden 
som har att göra med de anställdas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga.

Enligt samarbetsavtalet har personalen 1–2 representanter i lednings-
grupperna. Dessutom har staden ett system för samarbetsansvariga, 
enligt vilket organisationer har möjlighet att välja samarbetsansvariga 
inom personalen. Chefen för organisationen beslutar om ibruktagandet 
av systemet. Den samarbetsansvariga fungerar tillsammans med che-
fen som ett samarbetspar för att främja arbetsförhållandena, persona-
lens arbetshälsa och samarbetet. Den samarbetsansvariga är samtidigt 
arbetarskyddsombud.

Svaret har beretts tillsammans med räddningsverket.
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Stadsstyrelsen konstaterar till slut att räddningsverkets personalkom-
mitté i enlighet Helsingfors stads samarbetsavtal bör behandla och följa 
bland annat ärenden med stor inverkan på de anställdas säkerhet, häl-
sa och arbetsförmåga. Som en del av uppföljningen av målen för rädd-
ningsnämnden, som hör till räddningsverkets uppgifter, är det ända-
målsenligt att nämnden får rapporter också om arbetshälsan vid rädd-
ningsverket. Stadsstyrelsen förutsätter att personalens delaktighet och 
samarbetsförfarandets funktionalitet säkras så att ärendena föreläggs 
personalkommittén i tillräcklig utsträckning och i ett tillräckligt tidigt 
skede.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 600

HEL 2020-003313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin toisen kappaleen loppuun: 
”Kaupunginhallitus suosittelee, että jatkossakin henkilöstöllä on edu-
stus lautakunnassa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 tyhjä).

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys perustelutekstin loppuun: ”Kaupunginhallitus 
edellyttää varmistamaan henkilöstön osallisuuden sekä yhteistoiminta-
menettelyn toimivuuden siten, että asiat tulevat henkilöstötoimikunnan 
käsittelyyn riittävässä laajuudessa ja riittävän varhaisessa vaiheessa.”

Kannattaja: Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 243
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om 
Helsingfors stads upphandling av externa experttjänster

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Sami Mutti-
lainen föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning på föl-
jande grunder:

A. De obesvarade frågorna i motionen besvaras 1) Vad är orsaken till 
att den totala summan av extern expertis ökat? och 2) Vilka åtgärder 
tänker stadskansliet vidta för att man kan garantera att köpen är ända-
målsenliga?

B. Dessutom utreds det närmare om det är möjligt med ekonomiska 
besparingar genom att utföra en större del av de köpta experttjänsterna 
som eget arbete.

C. Det utreds om uppföljningen av köpt expertis kan utvecklas så att 
det går att rapportera på vilka grunder man går in för köp från utomstå-
ende och vilken andel av köpen som konkurrensutsätts.

D. Det utreds om offerterna och avtalen med anknytning till experttjäns-
terna kan offentliggöras på stadens webbsidor. 

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning på följande grun-
der: A. De obesvarade frågorna i motionen besvaras 1) Vad är orsaken 
till att den totala summan av extern expertis ökat? och 2) Vilka åtgärder 
tänker stadskansliet vidta för att man kan garantera att köpen är ända-
målsenliga? B. Dessutom utreds det närmare om det är möjligt med 
ekonomiska besparingar genom att utföra en större del av de köpta ex-
perttjänsterna som eget arbete. C. Det utreds om uppföljningen av köpt 
expertis kan utvecklas så att det går att rapportera på vilka grunder 
man går in för köp från utomstående och vilken andel av köpen som 
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konkurrensutsätts. D. Det utreds om offerterna och avtalen med an-
knytning till experttjänsterna kan offentliggöras på stadens webbsidor.  

Ja-röster: 42
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Lilja 
Tamminen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 37
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Katju Aro, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka 
Järvinen, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jo-
hanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen

Blanka: 6
Jussi Chydenius, Ville Jalovaara, Emma Kari, Nasima Razmyar, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Noora Fils, upphandlingschef, telefon: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Veronika Honkasalo och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden utarbetar en utredning för stadsstyrelsen, av vilken bland annat 
följande framgår:

1. Staden klargör kontostrukturen för köp av professionella tjänster 
på så sätt att det tydligt framgår vad för slags tjänst man köpt, 
varför man har beslutat att köpa tjänsten av en utomstående och 
om den har konkurrensutsatts.

2. Vad är orsaken till att den totala summan av extern expertis be-
tydligt har ökat från åren 2012–2013?

3. Varför utförs inte professionella tjänster som stadens eget arbe-
te?

4. Finns det någon i stadens organisation som koordinerar helhe-
ten av köpt expertis?

5. Vilka åtgärder tänker stadskansliet vidta för att man kan garante-
ra att de köpta professionella tjänsterna är ändamålsenliga?

6. Av vilka utomstående bolag har Helsingfors stad huvudsakligen 
köpt expertis?

Stadsstyrelsen konstaterar att den redovisningsstruktur som staden 
tillämpar stämmer överens med den offentliga förvaltningens rekom-
mendation JHS 192 och anvisningarna från bokföringsnämndens 
kommunsektion. Innehållet i och tidsschemat för den automatiska 
kommunala ekonomirapporteringen styrs av lagstiftning kompletterad 
med handboken Aura, som utarbetats och hålls ajour av finansministe-
riet.

En regeringsproposition med förslag till lagstiftning om produktion och 
rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner (RP 60/2019) har 
lämnats till riksdagen. Regleringen i lag kompletteras genom en förord-
ning av statsrådet, om vars befogenhet att utfärda förordning föreskrivs 
i 112 § i kommunallagen. Genom förordningen utfärdas närmare be-
stämmelser om den balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys 
och noterna till dem som ingår i kommunens bokslut samt om tablån 
över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och 
noterna till det samt om delårsrapporterna. I fråga om datainnehållet 
fastställs de förteckningar över kommunernas och samkommunernas 
räkenskaper, tjänsteklassificeringar och sektorklassificeringar som styr 
rapporteringen av ekonomiska uppgifter. Datainnehållet styrs även av 
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anvisningar för kostnadskalkylering samt bokföringsnämndens och 
dess kommunsektions gällande allmänna anvisningar och utlåtanden.

Den 1 januari 2021 träder en ny kontoindelning i kraft där inköp av 
tjänster, bland annat professionella tjänster, specificeras närmare än i 
nuläget. Räkenskapsstrukturen erbjuder dock ingen möjlighet att rap-
portera om varför man har kommit fram till externa köp eller om köpen 
har utsatts för konkurrens.

Under perioden 2017–2019 har staden upphandlat professionella tjäns-
ter av utomstående till ett belopp av cirka 154 miljoner euro (exkl. 
moms). Beloppet på 470 miljoner euro som nämns i fullmäktigemotio-
nen är den totala summan för inköp som bokförts i kontogruppen "kon-
tors-, bank- och sakkunnigtjänster” under åren 2017–2019. Under peri-
oden 2017-2019 har staden haft flera utvecklingsprojekt, till exempel ett 
digitaliseringsprogram, och för detta projekt har man behövt stödja sig 
på extern expertis.

Staden skaffar professionella tjänster i de situationer där staden själv 
inte har tillräckliga kunskaper eller resurser och det inte är lämpligt att 
bygga upp sådan kompetens inom staden, till exempel genom att re-
krytera experter på ett visst område till staden.

Vid Helsingfors stad är stadskansliet, revisionskontoret, sektorerna, af-
färsverken och räddningsverket upphandlande enheter i enlighet med 
20 kap. 7 § i förvaltningsstadgan. Enheten upphandling och konkur-
rensutsättning vid stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning 
svarar för styrningen och utvecklingen av stadens upphandlingsverk-
samhet. Stadskansliet har konkurrensutsatt gemensamma upphand-
lingar och de upphandlande enheterna har dessutom avtalat om egna 
professionella tjänster genom separata upphandlingar. Inköpen av pro-
fessionella tjänster samordnas som en del av styrningen av stadens 
upphandlingsverksamhet. Dessa tjänster eller inköp av dem följs inte 
separat upp på stadsnivå.

Bestämmelserna om Helsingfors stads upphandling ingår i förvalt-
ningsstadgan och i anvisningarna för efterlevnad av budgeten. Vid 
upphandling ska man dessutom iaktta lagen om offentlig upphandling 
(upphandlingslagen 1397/2016) och lagen om upphandling inom sekto-
rerna vatten, energi, transporter och posttjänster (upphandlingslag för 
specialbranscher 1398/2016). Utöver dessa speciallagar ska även 
kommunallagen (410 /2015), förvaltningslagen (434/2003), lagen om 
beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstå-
ende arbetskraft (1233/2006; beställaransvarslagen) och lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999; offentlighetslagen) 
sedvanligt beaktas. I stadens upphandlingshandbok ges praktiska råd 
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och anvisningar för hur man gör upphandlingen på ett ändamålsenligt 
sätt och med iakttagande av lagstiftningen. Dessutom har staden sär-
skilda anvisningar för hur man ska genomföra upphandling och beställ-
ningar som grundar sig på ramavtal samt för små upphandlingar. Den 
enhet som beslutar om upphandlingen svarar för att experttjänsterna är 
ändamålsenliga.

I bilaga 2 presenteras de inköp som bokförts i kontogruppen ”kontors-, 
bank- och sakkunnigtjänster” åren 2017–2019 för de 100 största före-
tagen i euro.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter inom åtta månader.

Förslaget har beretts av ekonomi- och planeringsavdelningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Noora Fils, upphandlingschef, telefon: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 606

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Asia palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi seu-
raavasti: 

A. Vastataan aloitteessa asetettuihin vastaamatta jääneisiin kysymyksi-
in 1) Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman lisääntymi-
seen? ja 2) Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään jotta ostojen 
tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?

B. Lisäksi selvitetään tarkemmin, onko mahdollista saada taloudellisia 
säästöjä toteuttamalla suurempi osa ostetuista asiantuntijapalveluista 
omana työnä.

C. Selvitetään asiantuntijaostojen seurannan kehittämistä siten, että 
voidaan raportoida, millä perusteilla ulkopuolisiin ostoihin päädytään ja 
mikä osuus ostoista kilpailutetaan.

D. Selvitetään asiantuntijapalveluihin liittyvien tarjousten ja sopimusten 
julkistaminen kaupungin verkkosivuilla. 

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

21.09.2020 Pöydälle

14.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi
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§ 244
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av 
måsproblemet på Salutorget

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors aktivt ska vidta åtgärder för att underlätta problemet med 
måsar på Salutorget.

Stadsstyrelsen konstaterar att man under en längre tid försökt råda bot 
på Salutorgets måsproblem på många olika sätt. Olika metoder för be-
kämpning har testats, men effektiva metoder har inte hittats. Måspro-
blemet har lindrats genom metrev som spänts upp horisontellt, en om-
gruppering av torgstånden och nät på sidan av matstånden. Förbudet 
mot att mata fåglarna har sannolikt hjälpt. Miljötjänsterna inom stads-
miljösektorn strävar tillsammans med Partitorget som administrerar tor-
get efter att lindra och undanröja problemet.

Det är svårt att genomföra den användning av laser som föreslås i mo-
tionen, eftersom dessa apparater enligt tillverkarna är effektiva i mörker 
medan det är ljust hela tiden när torget är öppet på sommaren. Stör-
ningsljusens intensitet kan troligen inte ökas tillräckligt utan risker för 
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människor. Fiskmåsarna snappar som intensivast i maj–juni när ungar-
na växer. Man har märkt att gråtrutar jagar människoföda även under 
hösten.

Vid sidan om olika skrämselanordningar som snabbt förlorar effekt har 
man testat med sommarjobbare som ”måspoliser”, men de vägleder 
främst matare. De bästa metoderna på Salutorget kan vara att informe-
ra om förbudet mot matning samt att snabbt städa upp matrester så att 
måsarna inte får dem.

Stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektion har gett ett utlåtande i 
ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 604

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 70

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kau-
punginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin ja Kauppato-
rin lokkiongelman torjumiseksi selvitettäisiin muualla toimiviksi oso-
ittautuneita keinoja, esimerkiksi laserin käyttöä.

Kauppatorilla on ollut tahallisen lokkien ruokinnan synnyttämä lokkien 
sieppailuongelma ainakin 60 vuoden ajan. Useat virkamies- ja päät-
täjäsukupolvet ovat ehdottaneet erilaisia hävitys- ja torjuntakeinoja 
ongelman ratkaisemiseksi, ja monia on kokeiltukin. Aktiivisuus tulee 
epäilemättä jatkumaan tulevaisuudessa, koska tehokkaita keinoja ei ole 
löytynyt. Ongelman luonnetta ja sen vaikeaa torjuttavuutta ei yleisesti 
ymmärretä. Se johtuu ennen muuta siitä, että lokkien hyvä muisti ja 
vertaisoppiminen säilyttävät kerran opetellun tavan. 

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karko-
tuslaitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita etenkin hämäris-
sä. Kesäisessä Helsingissä eletään koko toriaika valoisassa. Häiriöva-
lon voimakkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille 
aiheutuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-
kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on 
havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Lokkiongelmaa on saatu lievennetyksi torille asennettujen vaakasuori-
en siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen sivu-
verkotusten avulla. Myös lintujenruokintakielto luultavasti auttaa asias-
sa, vaikka turistit rikkovatkin sitä tietämättään ja jotkut helsinkiläiset piit-
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taamattomuuttaan. Ympäristöpalvelut on mielellään yhteistyössä toria 
hallinnoivan Tukkutorin kanssa ongelman edelleen pienentämiseksi.

Helsingin lokkiongelmakohteista tilanne on ehkä parhaiten hallinnassa 
Linnanmäellä, joka on runsaan kojuruokatarjontansa vuoksi lokeille 
houkutteleva. Kioskien edustojen siimoittaminen ja ruoantähteiden jat-
kuva siivoaminen toimivat. Jälkimmäinen vaatii paljon työvoimaa.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karko-
tuslaitteiden ohella joskus kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lok-
kipoliiseina”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallis-
ta ruokintaa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulot-
tuvilta olisivat luultavasti myös Kauppatorilla tehokkaimmat keinot.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 245
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar 
för parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 26 andra ledamöter föreslår i en motion 
att staden ska utreda möjligheterna att utarbeta regler för parkering och 
parkeringsövervakning av elsparkcyklar i samarbete med företagarna 
inom branschen. Dessutom föreslår de som väckt motionen att staden 
inleder en diskussion med kommunikationsministeriet om hur elspark-
cyklar ska beaktas i vägtrafiklagen.

Staden kommer att fortsätta sin aktiva dialog med företag och myndig-
heter för att främja en säker trafikkultur med elsparkcyklar. I diskussio-
nerna med kommunikationsministeriet söker man efter sätt att säker-
ställa en säker användning och parkering av elsparkcyklar i stadsmil-
jön. Resultatet från diskussionen ska rapporteras till stadsmiljönämn-
den.

I diskussionerna med elsparkcykelföretagarna har staden uppmanat fö-
retagen i branschen att visa användarna hur de ska parkera på rätt 
sätt. Med stadens egen parkeringsövervakning har man preliminärt 
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kommit överens om ett tillvägagångssätt där parkeringsinspektörerna 
under sina normala bevakningsrundor även övervakar parkerade 
elsparkcyklar och meddelar elsparkcykelföretagen när parkerade 
sparkcyklar orsakar olägenhet. Under början av år 2020 hålls också ett 
möte med polisen om myndighetssamarbete.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 532

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2020 Ehdotuksen mukaan



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 254 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
07.10.2020

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

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä asian liitteeksi kaupungin-
hallitukselle 4.9.2020 toimitetun lisäselvityksen.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 78

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudet liikkumisvälineet ja -palvelut auttavat osaltaan edistämään 
kestävää liikkumista, alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toi-
mivuutta. Sähköpotkulautayrityksiltä saadun tiedon mukaan sähköpot-
kulaudoilla oli marraskuun 2019 loppuun mennessä tehty Helsingissä 
yli 1,8 miljoonaa matkaa. Kaupunkipyörillä tehtiin suunnilleen samana 
aikana noin kolme miljoonaa matkaa. Kaupunkilaiset ovat matkamääri-
en perusteella ottaneet aktiivisesti käyttöönsä uudet liikkumispalvelut. 
Sähköpotkulaudat ovat myös herättäneet paljon keskustelua mm. liik-
kumisen turvallisuuden, ajokäyttäytymisen ja lautojen pysäköinnin joh-
dosta.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmen-
nyt, että lautojen pysäköinnin osalta tärkeimmässä roolissa ovat varsi-
naiset sähköpotkulautojen käyttäjät. Tämän johdosta kaupunki on oh-
jeistanut, että sähköpotkulautayritysten tulee opastaa käyttäjiä pysäkö-
imään oikein. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön menettelyn, jossa 
käyttäjän tulee ottaa pysäköinnistään valokuva palauttaessaan potku-
lautaa. Tämän toivotaan osaltaan ohjaavan parempiin pysäköintitapoi-
hin. Yhdellä sähköpotkulautayrityksellä on myös tarjolla käyttäjilleen 
hyviin ajo- ja pysäköintitapoihin opastava ajokoulu internetissä. 

Varsinaiset pysäköintiruudut eivät sovellu kovin hyvin sähköpotkulauto-
jen nykyiseen toimintatapaan, joka perustuu asemattomuuteen ja sii-
hen, että käyttäjät voivat vapaasti ajaa hyvin lähelle matkakohteita, joita 
on kaikkialla kaupungissa. Etenkin kantakaupungista on myös vaikea 
löytää vapaata tilaa vain potkulaudoille varatuille pysäköintiruuduille.
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Pysäköintipaikkoja ja -rajoituksia on mahdollista luoda virtuaalisesti sä-
hköpotkulautayritysten sovellusten avulla, huomioiden kuitenkin pai-
kannusta koskevat tekniset rajoitteet. Yrityksiä on kehotettu luomaan 
esimerkiksi päärautatieaseman laiturialueelle pysäköintikielto, ja kaikki 
ovat näin myös toimineet. Yritysten kanssa on lisäksi keskusteltu mah-
dollisuuksista kokeilla keskitettyä pysäköintiä vilkkailla alueilla, kuten 
metroasemien läheisyydessä. Keskustelua tästä jatketaan HKL:n ja yri-
tysten kanssa heti alkuvuodesta 2020. 

Mahdollisuudet sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyyn ja ohjaami-
seen lainsäädännön tai muiden säännösten perusteella ovat Suomessa 
rajalliset. Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet kaupunkien omat järjes-
tyssäännöt on korvattu järjestyslailla vuonna 2003. Monissa muissa 
maissa ja kaupungeissa on Suomesta poikkeavaa lainsäädäntöä, 
sääntöjä ja käytäntöjä sähköpotkulautojen ja muiden mikroliikkumisen 
kulkuvälineiden pysäköinnin järjestämisessä.

Sähköpotkulautayritykset toimivat yleensä useassa maassa ja näin on 
mahdollista saada tietoa muualla käytössä olevista käytännöistä ja nii-
den toimivuudesta. Yritykset soveltavat muualla kehittämiään paran-
nuksia myös Suomessa. Lisäksi valtion viranomaiset seuraavat liikku-
mispalveluiden kehittymistä, ja Helsingin kaupungilla on jo ollut keskus-
telua sähköpotkulaudoista mm. liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 
Sähköpotkulautojen ja muiden uusien mikroliikkumisen kulkuvälineiden 
tulo on huomioitu EU -tasollakin ja joihinkin niihin liittyviin EU-
direktiiveihin on mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat 
Suomessakin.

Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu 
toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakier-
rostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja 
ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotku-
lautayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyh-
teistyötä koskeva tapaaminen poliisin kanssa. Poliisille on ajoneuvojen 
siirtolaissa määritetty velvoite siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavat 
ajoneuvot. Poliisin henkilöresurssit ovat kuitenkin rajalliset sähköpotku-
lautojen väärinpysäköinnin valvomiseen.

Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautaliikenne ja yritystoiminta 
kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja virano-
maistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Liiken-
ne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa haetaan 
keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen käyttö 
ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristölautakunnalle 
raportoidaan keskustelun tuloksista.
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Käsittely

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautalii-
kenne ja yritystoiminta kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropu-
helua yritysten ja viranomaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuu-
rin edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä 
keskusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotku-
lautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kau-
punkiympäristölautakunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
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§ 246
Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljet-
ter för en zon inom kollektivtrafiken

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Rissanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att enkelbiljetter för en zon ska införas inom Helsingforsregionens 
trafiks (HRT) kollektivtrafik.

Stadsstyrelsen konstaterar att HRT i våras gjorde en omfattande utred-
ning, där ett flertal biljettlösningar granskades, bl.a. en enkelbiljett för 
korta resor inom en och samma zon, såsom föreslås i motionen. 
Granskningen baserade sig såväl på en trafikmodell som på kundorien-
terade bedömningar om hur resandet och biljettintäkterna förändras. I 
detta sammanhang granskades det också vilka resurser som eventuellt 
krävs för genomförandet. Slutresultatet av utredningen var att en ny bil-
jettlösning inte skulle öka andelen hållbara färdmedel i nämnvärd grad, 
utan medföra en risk om ett avsevärt bortfall av biljettintäkter. Utred-
ningen om biljettprodukterna föredrogs i våras för HRT:s styrelse, som 
vid sitt sammanträde beslutade att en ny enkelbiljett för korta resor inte 
läggs till bland biljettprodukterna.

HRT bör alltjämt fortsätta med att utveckla biljettprodukterna och förtyd-
liga prissättningen. Målet är att genom utredningar hitta en modell utan 
omfattande kostnadseffekter och med en över lag positiv inverkan på 
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användningen av hållbara färdmedel. Med dessa yttre ramar bör målet 
vara att införa en enkelbiljett för en zon också i zonerna A, B och C.

Stadsmiljönämnden och HRT har gett utlåtande om motionen. Stads-
miljönämnden understödde i sitt utlåtande en utredning om införande 
av en enkelbiljett för en zon. HRT har efter sitt utlåtande per e-post 
meddelat resultatet av utredningen om biljettprodukterna.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagematerial

1 Valtuutettu Laura Rissasen aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 531

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään kappaleeksi viisi:

”HSL:n tulee edelleen jatkaa lipputuotteiden kehittämistä ja hinnoittelun 
selkeyttämistä. Tavoitteena on selvitysten kautta löytää malli, jonka 
kustannusvaikutukset eivät ole mittavat ja jonka vaikutus kestävien kul-
kumuotojen käyttöön on kokonaisuutena positiivinen. Näillä reunaeh-
doilla tavoitteena tulee olla yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönotto 
myös A, B ja C-vyöhykkeillä. ”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 36

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhalli-
tukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimi-
alueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. 
Päätökset lippulajeista ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimival-
taan.

HSL valmisteli huhtikuussa 2019 käyttöön otetun uudistetun taksa- ja 
lippujärjestelmänsä vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL pyysi 
ennen päätöksentekoaan kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutok-
sista. 

Kaupunginhallitus antoi 28.2.2011 lausunnon taksa- ja lippujärjestel-
män vyöhykemalleista. Kaupunginhallitus totesi, että kantakaupungin 
joukkoliikennejärjestelmä perustuu pitkälti raitioliikenteeseen ja kan-
takaupungin joukkoliikennematkat ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Kaari-
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mallissa taksa- ja lippujärjestelmään tulisikin sisältyä vain A-
vyöhykkeelle kelpaava, kertaliput ja arvoliput sisältävä ”city-lippu”, joka 
palvelee satunnaista liikkumista kantakaupungin raitio-verkostolla.

Lausunnossaan 2.4.2012 taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajoista ja 
lippujen hinnoitteluperiaatteista, kaupunginhallitus totesi, että mahdolli-
suus raitiovaunulippuun on syytä säilyttää taksa- ja lippujärjestelmässä.

Kaupunginhallitus antoi 16.9.2013 lausunnon lippujen hinnoitteluperi-
aatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa. Siinä todettiin, et-
tä kertalipun hinnan korotus suhteessa muiden lippujen hintoihin on 
kannatettavaa. Vaikka lipputuloja menetettäisiin kertalippujen myynnin 
vähenemisenä, nopeuttaa ajoneuvossa tapahtuvan myynnin vähene-
minen liikennettä ja tekee liikennöinnistä täsmällisempää. Aiempien 
selvitysten perusteella joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta ar-
vo- ja kausilippujen hintoja olisi tavoiteltavaa laskea ja kertalippujen 
hintaa korottaa.

Kaupunginhallituksen 9.9.2019 hyväksymässä lausunnossa HSL:n alu-
stavasta TTS -suunnitelmasta vuosille 2020-2022 todetaan: ”Vyöhy-
keuudistuksen vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Kun nähdään, miten 
kuntakohtaiset lipputulot ja liikenteen hoidon kustannukset uudistetussa 
vyöhykejärjestelmässä kehittyvät, voidaan lipunhintoihin ja lippulajeihin 
tehdä tarkistuksia.”

Aiempiin kaupunginhallituksen antamiin lausuntoihin ja vyöhykemuu-
toksesta helsinkiläisille aiheutuneeseen joukkoliikennematkojen kal-
listumiseen viitaten, kaupunkiympäristölautakunta kannattaa selvitystä 
yhden vyöhykkeen kertalipun vaikutuksista. Tariffiuudistuksessa ker-
talippujen ja kausilippujen välinen hintasuhde muodostui suuremmaksi, 
kuin mitä HSL alun perin tavoitteli. Lautakunta ehdottaa, että HSL sel-
vittää vaikutukset ja mahdollisuudet yhden vyöhykkeen kertalipuista 
sekä näiden johtopäätöksenä suunnittelee hinnoittelun yhden vyöhyk-
keen kertalipuille. Yhden vyöhykkeen lippuja tulisi saada kaikilla vyö-
hykkeillä (A, B, C), tosin Helsingin näkökulmasta tärkein on vyöhyke A. 
D-vyöhykkeellä yhden vyöhykkeen lipun ostaminen on mahdollista jo 
nykyisin. Ehdotetun tariffimuutoksen vaikutusarvioinnissa on huomio-
itava miten yhden vyöhykkeen sisäisten joukkoliikennematkojen mah-
dollinen lisääntyminen vaikuttaa pidempien joukkoliikennematkojen 
houkuttelevuuteen. Ensisijaisena tavoitteena on edelleen lyhyiden mat-
kojen kulkeminen lihasvoimin. Pidemmillä matkoilla joukkoliikenteen on 
tärkeää pysyä kilpailukykyisenä yksityisautolla tehtäville matkoille.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 247
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om utvidgning 
av stadscykelnätet till Nordsjö

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 23 andra ledamöter föreslår i en motion 
att staden ska utvidga stadscykelnätet till Nordsjö.

Stadsstyrelsen konstaterar att planeringen av stadscykelnätets utvidg-
ning pågår och tar hänsyn till förslaget i motionen att införa tjänsten i 
Nordsjö. Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) utreder för närvaran-
de bland annat de upphandlingsrättsliga möjligheterna att utvidga 
stadscykeltjänsten inom ramen för det nuvarande upphandlingsavtalet. 
Den gällande avtalsperioden löper ut 2025.

HST förelägger direktionen en närmare utredning om möjligheterna till 
tilläggsupphandlingar och främjar utredningen och planeringen av möj-
ligheterna att utvidga nätverket i ändamålsenlig omfattning. I projekt-
planeringen för utvidgningar beaktas förutom upphandlingsrättsliga frå-
gor även bland annat efterfrågan på tjänster samt möjligheterna att ge-
nomföra utvidgningen inom ramen för anslagen i budgeten 2021.
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HST:s direktion kommer att besluta om en projektplan för utvidgningar-
na senare under 2020. Om utvidgningen av nätet inte genomförs under 
denna avtalsperiod är det möjligt att ta med utvidgningen i planeringen i 
samband med beredningen av nästa avtalsperiod för stadscykeltjäns-
ten som börjar 2026.

Invånarna har önskat stadscyklar till Nordsjö via olika kanaler. Stads-
cykelnätet har i samband med tidigare utvecklingsåtgärder utvidgats 
fram till Ring I, med betoning på östra Helsingfors. Direktionen för tra-
fikaffärsverket beslutade 16.6.2020 att en ökning av antalet stationer 
och cyklar i stadscykelnätet är det primära alternativet för att utveckla 
nätet på grundval av dess genomförbarhet och effektivitet. Förslag om 
framtida stationer för stadscyklar samlades in med hjälp av en enkät i 
tjänsten Säg din åsikt under augusti–september 2020.

Stadsstyrelsen konstaterar att man i svaret har beaktat de utlåtanden 
som stadsmiljönämnden och direktionen för trafikaffärsverket har gett 
om motionen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen
förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av
minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, projektchef, telefon: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 566

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.04.2020 § 54

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran 
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes 
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyör-
äpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat 
myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun 
kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteen-
sopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 
1090 kaupunkipyörää. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti 
kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupun-
kipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asu-
kaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri 
Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan 
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päätöksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin eri-
tyisesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysi-
mittaisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydin-
keskustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kan-
nalta asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä 
alueen ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty 
mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypu-
rossa. 

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edel-
leen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa 
määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut ennako-
itua selvästi suurempaa. 

HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista 
johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksi-
en selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. 

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat 
laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhem-
min vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuo-
den 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se ote-
taan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 al-
kavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdo-
tuksesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen 
kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

23.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 45
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HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuu-
luu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyöräa-
semaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva 
Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuul-
la. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 
2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tar-
kasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukai-
sesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen 
erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartio-
harjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjes-
telmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä 
pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kau-
punkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaver-
kosto on suunniteltu tiiviiksi. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, 
ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen 
HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta 
hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdolli-
suudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä 
ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä jär-
jestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajenta-
minen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan val-
mistella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 
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Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape 
Lovénin vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 248
Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ökning av 
grönanläggningarna i gatubilden

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Terhi Koulumies och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man ska öka grönanläggningarna i gatubilden i samarbete med 
övriga, såsom företag och organisationer.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden redan länge samarbetat med fö-
retag och organisationer kring planteringen av säsongsväxter. Bland 
annat har säsongsplanteringarna i åtta affärskvarter i Helsingfors 
stadskärna gjorts på beställning av dessa. Staden organiserar rörelsen 
Det goda växer i Helsingfors, till vilken man har man bjudit in företag att 
finansiera planteringsurnor bland annat på Malmgårds stationsplats. 
Även Handelsträdgårdsförbundet och den internationella centralen för 
blomsterlökar har under flera år donerat en stor mängd blomsterlökar 
till staden.

Stadsmiljösektorn strävar alltid att i första hand bevara livskraftig växt-
lighet som en del av stadsmiljön på områden som planeras eller be-
byggs. Planteringsurnor och grupper av växter placeras ut på de mest 
trafikerade platserna där folk rör sig, såsom på matargator, öppna plat-
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ser, torg och stationer, vid köpcentrum och på trafikdelare. Mest place-
ras de ut i innerstadsområdet, även om man jämlikt placerar ut ståtliga 
planteringar för säsongen i varje stordistrikt. Man letar också årligen ef-
ter platser som kan finansieras av sponsorer.

Då man främjar anläggningen av grönområden ska man beakta bland 
annat att växtligheten behöver tillräckligt med utrymme för att trivas i en 
stadsmiljö. Det är utmanande att öka den permanenta markvegetatio-
nen på befintliga gator utan att man ändrar på t.ex. utrymmet för for-
donstrafik och kantstensparkering, som tar upp mest av gaturummet. 
Växterna kräver även underhåll och vård regelbundet. En ökning av 
säsongsplanteringarna skulle kräva att man även ökar resurserna för 
att vårda dem. Större grönanläggningar är lättare att underhålla och 
därigenom mer kostnadseffektiva än små enskilda områden med växt-
lighet.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsmiljö-
nämnden ansåg i sitt utlåtande att det bör redas ut hur man kan plane-
ra och genomföra planteringen av nya träd vid sådana gator i innersta-
den som inte är livligt trafikerade genom att göra gatans invånare del-
aktiga i planeringen. Som ett exempel lyftes grönprojektet vid Baker 
Street fram, som också nämns i motionen, där man föreslog att ett om-
råde som reserverats för parkering ska bli ett grönområde och en del 
av gaturummet avsett för bilar ska bli ett promenadstråk där man också 
planterar träd. Stadsstyrelsen förhåller sig positivt till att göra en utred-
ning.

Stadsstyrelsen anser att det är en bra målsättning som kan understöd-
jas att tillsammans med företag och organisationer öka mängden plan-
teringar i gatubilden. Stadsstyrelsen förhåller sig positivt till deras idéer 
och tankar kring att öka grönskan i gatubilden. Stadsstyrelsen anser 
emellertid att man bör öka planteringarna inom ramen för de anslag 
som anvisas för detta och på sådana ställen där växterna har en chans 
att trivas.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 526

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 244

HEL 2019-012404 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinkiin lisätään kasvillisuuden 
määrää katujen varrella yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten yritys-
ten ja järjestöjen kanssa. Kasvillisuuden, kuten puiden, köynnösten ja 
kukkaistutusten, todetaan tuovan monia etuja liittyen ilmastonmuutok-
sen torjuntaan, viihtyisyyteen, katupölyn määrän vähentämiseen sekä 
elinympäristöjen monipuolistamiseen muun muassa hyönteisten 
näkökulmasta.
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Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa kasvillisuutta katutiloihin

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu myönteisesti puiden, pensai-
den ja muun kasvillisuuden istuttamiseen katuympäristöön ja pyrkii li-
säämään niiden istuttamista silloin, kun niille on mahdollista varata tilaa 
kasvaa ja kehittyä. Kasvillisuus tuottaa monenlaisia hyötyjä, muun mu-
assa luo viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön ja sen lisääminen on mone-
sti järkevää. Usein viherrakentamista on helpompi toteuttaa ja ylläpitää 
isompina viheralueina kuin pieninä erillisinä alueina katutilassa. Useita 
katupuita ja muuta kaupunkikasvillisuutta koskevia linjauksia ja ohjeita 
on tehty viime vuosina. 

Monilajiset kaupunkipuuistutukset ovat Helsingin erityispiirre. Helsing-
issä kasvaa tällä hetkellä noin 30 000 katupuuta. Kaupunkipuulinjauk-
sen mukaisesti pyritään asemakaavoituksessa sekä liikenne-ja katusu-
unnitelmien yhteydessä löytämään paikkoja uusille katupuille, kun se 
on kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaista ja kadun mitoituksen suh-
teen mahdollista. Vuosittain uusia katu- ja puistopuita istutetaan yhte-
ensä noin tuhat kappaletta, joista katupuiden osuus on noin 300-400 
kappaletta. Vuoden 2019 aikana tehtiin näyttäviä katupuuistutuksia 
muun muassa Tyynenmerenkadulle (40 puun monilajinen puuistus) ja 
Teollisuuskadulle (47 uutta puistolehmusta). Katupuut ovat myös osa 
metsä- ja puustoista verkostoa, jonka osalta on juuri valmistunut uusi 
verkostosuunnitelma maankäytön suunnittelun tueksi.

Pensasistuksia käytetään monesti katupuuistutusten täydentäjinä. Muut 
kasvityypit, kuten köynnökset, niityt ja kukkaistutukset eivät pääsääntö-
isesti viihdy puiden varjostuksen vuoksi katupuiden alla, vaan ne tulee 
sijoittaa mieluummin vähäpuustoisille tai puuttomille katualueille. Köyn-
nökset ovat nykyisin melko harvinaisia katutilassa, mutta niissä on pal-
jon uutta potentiaalia. Hyviä esimerkkejä ovat Arabianrannan Rörstran-
dinkadun ja Jätkäsaaren Tyynenmerenkadun köynnösistutukset. Paah-
teisissa kiertoliittymissä ja liikenteenjakajissa voidaan toteuttaa monila-
jisia ja kukkivia, dynaamisen kasvillisuuden lainalaisuuden noudattavia, 
istutuksia. Tätä dynaamisen kasvillisuuden suunnittelumallia on pilotoi-
tu Kannelmäen kiertoliittymässä.   

Näyttävintä kukintaa saadaan kausikasvi-istutuksilla, joilla tarkoitetaan 
kukkaryhmien ja istutusastioiden kesäkukkaistutuksia. Helsingin kausi-
kasvilinjauksen mukaisesti (Kausikasvit Helsingissä, 2006) katualuei-
den kausikasvi-istutukset ovat lähinnä istutusastioissa, mutta esimer-
kiksi liikenteenjakajissa ja toreilla on myös maapohjaisia kukkaryhmiä. 
Istutusastioita ja kasviryhmiä sijoitetaan liikenteellisesti tai ihmisten liik-
kumisen kannalta keskeisille paikoille, kuten kokoojakaduille, aukioille, 
toreille, asemille, ostoskeskuksien yhteyteen ja liikenteenjakajiin. Sijoi-
tuspaikkoja on eniten kantakaupungin alueella, vaikkakin jokaiseen su-
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urpiiriin sijoitetaan tasapuolisesti näyttäviä kausi-istutusryhmiä. Vuosit-
tain etsitään myös sponsorirahoituksella toteutettavia kohteita. Vuonna 
2019 kaupungin toteuttamia kukka-astioita oli kesäaikaan yhteensä no-
in tuhat kappaletta eri puolilla kaupunkia.

Niittyjen osalta kaupunki on tänä vuonna aloittamassa niittyverkostosu-
unnitelmaa, jossa tarkastellaan niittyjen mahdollisuuksia osana kau-
punkivihreää. Osallistuva budjetointi -hankkeessa Nurmikoista niityksi 
tutkitaan myös mahdollisuuksia muuttaa vähäkäyttöisiä nurmikoita niity-
iksi.  

Viherrakentaminen katutilassa vaatii tilaa

Kaupunkiympäristössä kasvillisuuden istuttamisen rajoittavin tekijä on 
tila. Istutukset kannattaa tehdä siten, että kasvillisuudella on riittävät 
kasvuedellytykset. Maahan istutettava kasvillisuus vaatii maanalaista ti-
laa juurien kasvualustaa varten. Kadun alla rajoittavina tekijöinä ovat 
rakennusten ja rakenteiden perustukset sekä kunnallistekniset johdot ja 
putket. Useinkaan ei saada sijoitettua puita tai muuta kasvillisuutta, kun 
kadun alainen alue on täynnä kunnallistekniikkaa tai alue sijaitsee ko-
konaan kannella.

Kaava-alueilla katupuiden ja muun pysyvän kasvillisuuden istuttaminen 
määritellään maankäytön ja rakentamisen eri suunnitteluvaiheissa, ku-
ten asemakaavassa sekä liikenne- ja katusuunnitelmissa. Katujen osal-
ta kasvillisuuden istuttamista voidaan lisätä kaavoituksen avulla va-
raamalla uusilla kaduilla tilaa istutuksia varten. Katupuut ja pensaat 
istutetaan minimissään kolmen metrin levyisiin istutuskaistoihin. Varsi-
naisen istutuskaistan tilavarauksen lisäksi on varmistettava, miten kas-
villisuuden sijoitteluun vaikuttavat kadun muut toiminnot, kuten kunnal-
listekniikka, huollon ja lumitöiden vaatima tila, eri liikkumismuotojen 
vaatimukset, kansirakenteet, näkemäalueet, kasvuympäristövaatimuk-
set, kaivuutilat, pysäkit ynnä muut kalusteet, kadunvarsipysäköinti, va-
laistusratkaisut, liikennemerkit, ilmajohdot sekä mainostaulut. Lisäksi 
puilla tulee olla riittävästi etäisyyttä rakennuksiin, jotta latvuksilla on 
tarpeeksi tilaa kehittyä. Edellä luetelluista tekijöistä johtuen olemassa 
olevilla kaduilla pysyvän maanvaraisen kasvillisuuden lisääminen on 
haasteellista ja useimmiten mahdotonta ilman muutoksia esimerkiksi 
eniten katutilasta tilaa vievälle ajoneuvoliikenteelle tai tienvarsipysäkö-
innille varattuun tilaan. Aloitteessa esiinnostetussa Baker Streetin alu-
een viherryttämisessä esimerkiksi pysäköinnille varattua tilaa on esitet-
ty muutettavaksi viheralueiksi ja autoliikenteelle varattua katutilaa kä-
velyalueiksi, joille sijoitettaisiin myös katupuita. Kaupunkiympäristölaut-
akunta katsoo, että tulee selvittää miten ei vilkkaasti liikennöidyille ka-
duille kantakaupungissa voidaan suunnitella ja toteuttaa uusien katu-
puiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan kadun asukkaita.
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Tonteilla kasvillisuuden määrää voidaan ohjata asemakaavoituksen yh-
teydessä kasvillisuutta säilyttävillä tai niitä istuttamaan ohjaavilla kaa-
vamerkinnöillä tai viherkerroinmääräyksen avulla. Viherkerroin-
määräyksessä määritellään tietty korttelialueen vihertehokkuuden tavo-
itetaso numeerisena. Tämä ohjaa rakennuttajan säilyttämään tai istut-
tamaan tietyn määrän viherrakennetta (esimerkiksi puita) tontin piha-
suunnitteluvaiheessa.

Katuja reunustavissa puistoissa kasvillisuuden määrää on helpompi li-
sätä kuin kaduilla ja tonteilla. Puistoissa on yleensä enemmän tilaa to-
imintojen kuten leikki-, liikuntapaikkojen ja käytävien tilantarpeesta huo-
limatta. Kasvillisuuden istutuspaikat ja lajit määritellään puistosuunni-
telmassa, joka ohjaa puiston käyttöä, toimintoja ja näkymiä.

Istutusastiat eivät vaadi maanalaista tilaa, joten niiden sijoittelu on hel-
pompaa. Istutusastioiden sijoittelusta ei kaupungilla ole erillistä oh-
jeistusta. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 37 §:n mukaan jul-
kiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ul-
koasu on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan 
sopivaksi ja siten, etteivät ne muodosta estettä liikkumiselle tai toimimi-
selle. Lisäksi kaupungin terassiohjeessa on todettu, että välittömästi lii-
ketilan edessä, julkisivussa kiinni olevaa 80 cm levystä aluetta saa 
käyttää ulkotarjoiluun korvauksetta. Terassi ei kuitenkaan saa haitata 
julkisen kaupunkitilan käyttöä, pääsyä kiinteistöön, esteettömyyttä tai li-
ikenneturvallisuutta. Rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja 
tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoi-
sina. Kun nämä asiat on huomioitu, ei kiinteistökohtaisten istutusastioi-
den lisäämiselle ole estettä.

Katukasvillisuutta on ylläpidettävä

Katujen kasvillisuus vaatii jatkuvaa ja säännöllistä hoitoa. Liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeät näkemäalueet on pidettävä avonaisina 
kasvillisuuden kaikissa kasvuvaiheissa. Myös katujen tarvittavat lumiti-
lat ja muu talvikunnossapito tulee huomioida. Ylläpidon kannalta laa-
jemmat viherrakentamiskokonaisuudet ovat helppohoitoisempia ja sitä 
kautta kustannustehokkaampia kuin pienet erilliset kasvillisuusalueet.

Katupuuntaimien kasvaminen elinvoimaisiksi puiksi edellyttää vuosi-
kymmenten ajan kasvutilaa, kasvurauhaa ja kaupunkiympäristössä 
myös onnistuneita hoitotoimenpiteitä. Istuttaminen on vain murto-osa 
puun pitkästä elinkaaresta. Mitä rakennetumpaan ympäristöön puut 
istutetaan, sitä pidempi aika tarvitaan myös hiilensidontaan, sillä katu- 
ja puistopuiden istuttamisella ja kasvattamisella on yllättävän suuri hiili-
jalanjälki. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin nyt istutetut puuntaimet 
ovat kasvaneet merkittäviksi hiilen sitojiksi. Nykyiset metsä-, katu- ja 
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puistopuut ovat arvokasta kaupunkiomaisuutta, joiden säilymiseen tu-
lee kiinnittää kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa entistä enem-
män huomiota, paitsi viihtyisyyden ja taloudellisuuden, myös hiilitavoit-
teiden näkökulmasta.

Köynnöksien lisääminen julkisivuissa edellyttää kiinteistön ylläpitoon li-
ittyvien näkökohtien huomioon ottamista. Kadun puolella köynnökset 
edellyttävät julkisivun eteen viherkaistaa takatöölöläiseen tapaan. 
Köynnösten käyttö osana tonttialueiden kasvillisuutta on kannatettavaa, 
kunhan ylläpitonäkökulma on myös suunniteltu.

Kausikukkaistutusten hoito on kallista, koska niitä on jatkuvasti kas-
teltava, lannoitettava ja siistittävä. Kausikasvi-istutusten lisääminen 
edellyttäisi erityisesti niiden hoitoresurssien kasvattamista.

Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa

Kausikasvi-istutusten yhteydessä on tehty jo pitkään yhteistyötä yritys-
ten ja yhteisöjen kanssa. Helsingin ydinkeskustan kahdeksan liikekort-
telin kausikasvi-istutukset on toteutettu edellä mainittujen tahojen 
tilauksella. Istutukset toteuttaa ja hoitaa yksityinen yritys, joka määritte-
lee myös niiden laadun ja tyylin. Kaupungin organisoimassa Hyvä kas-
vaa Helsingissä- liikkeessä paikallisia yrityksiä kutsuttiin rahoittamaan 
mukaan istutusastioita muun muassa Malminkartanon asema-aukiolle. 
Samoin Kauppapuutarhaliitto ja Kansainvälinen kukkasipulikeskus ovat 
lahjoittaneet useina vuosina kaupungille suuren määrän kukkasipuleita.  
Näitä on istutettu näkyville paikoille eri puolille kaupunkia. 

Yksityisten ja yhteisötoimijoiden toiminta istutusastioiden lisäämiseksi 
on kannatettavaa. Lisäksi esimerkiksi Kiinteistöliitto, Isännöitsijäliitto ja 
Puutarhaliitto voisivat yhdessä innostaa kantakaupungin kiinteistöjä vi-
hreiden keitaiden lisäämiseen kortteleiden sisäpihoilla tai pihoilla ylei-
sesti. 

Yhteenveto

Viherrakentamisen lisääminen katukuvassa on tavoitteena hyvä ja 
kannatettava. Kasvillisuuden istuttamista tullaan toteuttamaan sitä ko-
skevien linjausten ja suunnitelmien mukaisesti vain sellaisiin paikkoihin, 
missä sillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Kaupunkiympäristön to-
imiala pyrkii kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa ensisijaisesti 
säilyttämään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista kasvillisuutta osana 
kaupunkimaisemaa. Yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa jatke-
taan ja se vahvistuu. Helsinki on avoin uusille yritysten ja yhteisöjen 
ideoille ja ajatuksille katukuvan vihreyden lisäämiseksi.

Käsittely
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05.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kappale 9 viimeisen virkkeen jatkoksi: "ilman muu-
toksia esimerkiksi eniten katutilasta tilaa vievälle ajoneuvoliikenteelle 
tai tienvarsipysäköinnille varattuun tilaan. Aloitteessa esiinnostetussa 
Baker Streetin alueen viherryttämisessä esimerkiksi pysäköinnille va-
rattua tilaa on esitetty muutettavaksi viheralueiksi ja autoliikenteelle va-
rattua katutilaa kävelyalueiksi, joille sijoitettaisiin myös katupuita. Kau-
punkiympäristölautakunta katsoo, että tulee selvittää miten ei vilkkaasti 
liikennöidyille kaduille kantakaupungissa voidaan suunnitella ja toteu-
tettaa uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan kadun 
asukkaita.

Kannattaja: Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
Satu Tegel, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38406

satu.tegel(a)hel.fi
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 276 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
07.10.2020

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

§ 249
Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restau-
rering av Fredrikstorget

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion av fullmäktigeledamoten Martina Harms-Aalto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Martina Harms-Aalto och 17 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Fredrikstorget ska restaureras.

Fredrikstorget är ett unikt torg i Helsingfors, som är slutet på ena kan-
ten och gränsar till ett enhetligt byggnadsbestånd från 1900-talets förs-
ta årtionden. Platsen är en väsentlig del av den värdefulla byggda mil-
jön i Helsingfors innerstad. Torgets disposition har ändrats många 
gånger. Senast har torget förnyats enligt en plan från år 1986, då de 
diagonala körbanorna slogs ihop och lönnarna kring torget planterades. 
Pilen i norra kanten och lönnen i mitten av torget är av tidigare ur-
sprung. Torgets belysningssätt har eventuellt förnyats samtidigt som 
torget iståndsattes.

Fredrikstorget är i behov av iståndsättning. Faktorer som försämrar tor-
gets allmänna uttryck och försvårar disponeringen är bland annat el-
skåpens läge, parkering utan tillstånd och placeringen av reklamskyltar, 
reklampelare och reklamställ. Döda träd i trädraderna har inte ersatts 
med nya, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för trädens 
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rotsystem i nuläget. Stamskyddens modell och svaga skick försämrar 
även torgets allmänna uttryck.

Stadsstyrelsen konstaterar att en ombyggnad av torget har planerats till 
mitten av 2020-talet i tioårsprogrammet för investeringar i gatu-, park- 
och motions- och idrottsområden. Innan planeringen inleds är det nöd-
vändigt att genomföra bland annat en miljöhistorisk utredning och en 
kartläggning av trädbeståndets skick.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrel-
sens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion av fullmäktigeledamoten Martina Harms-Aalto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 525

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Framställning

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
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Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 127

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpi-
kulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alku-
puolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin ar-
vokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttu-
nut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman 
mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät 
vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat 
vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan 
aikaan torin kunnostuksen yhteydessä. 

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisil-
mettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittu-
minen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden 
sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilas-
sa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja 
heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-
vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. En-
nen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun mu-
assa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 250
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad 
flygverksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts

HEL 2019-012940 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion 11.12.2019 att verksamheten vid Malms flygplats ska kunna fort-
sätta åtminstone till dess att detaljplanen för området har fastställts. De 
som väckt motionen motiverar sitt förslag bl.a. med att högsta förvalt-
ningsdomstolen, riksdagen och statsrådet i sina beslut har hänvisat till 
att en ersättande plats hittills inte har hittats och att myndigheterna 
borde söka en ersättande flygplats eller flytta verksamheten till andra 
befintliga fält eller baser. Staden håller dock på att redan i slutet av 
2019 avsluta arrendeavtalet för området, vilket skapar en mycket svår 
situation för företag och andra aktörer i området. De måste ha ett verk-
samhetsställe som möjliggör företagsekonomisk verksamhet till dess 
att en ersättande plats har anvisats.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 17.3.2020, var-
efter uppgifterna har uppdaterats. Stadsstyrelsen konstaterar att arren-
deavtalet för flygplatsen löpte ut 31.12.2019. Föreningen Malmin lento-
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kenttäyhdistys ry och två andra parter begärde omprövning av beslutet 
om att avsluta avtalet med tomtchefen, vilket dock förkastades av 
stadsmiljönämnden. Därefter överklagade Malmin lentoaseman ystävät 
ry beslutet om avslag till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltnings-
domstolen förkastade föreningens begäran om att avbryta verkställig-
heten av beslutet. Dessutom har Malmin lentokenttäyhdistys ry väckt 
talan mot staden vid Helsingfors tingsrätt och yrkat att vissa villkor i ar-
rendeavtalet ska jämkas. Beslut på föreningen Malmin lentoaseman 
ystävät ry:s besvär väntas i september 2020 och på föreningen Malmin 
lentokenttäyhdistys ry:s talan vid utgången av 2020. I själva verket har 
flygverksamheten på flygplatsen fortsatt i strid mot lagen trots att ar-
rendeavtalet upphört att gälla.

I motionen hänvisas även till att landskapsplanen tidigare förutsatte att 
flygverksamheten inom området kunde fortsätta tills ett nytt eller ersät-
tande fält hittats för flygverksamheten. Denna landskapsplan har upp-
hävts efter landskapsfullmäktiges beslut i maj 2017 om att godkänna 
etapplandskapsplan 4 för Nyland och med anledning av att denna nya 
landskapsplan trädde i kraft i augusti 2017. Besvären över planen har 
slutligen avslagits genom beslut av högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) 15.5.2020, där HFD bibehöll det tidigare beslutet av förvalt-
ningsdomstolen om att förkasta besvären. I planen har området märkts 
ut med en beteckning om tätortsfunktioner och med en beteckning som 
gäller utvecklingsprincipen att förtäta området, vilken även omfattar en 
beteckning om värdefull kulturmiljö.

Sökandet efter ersättande flygplatser fortsätter. Kommunikationsminis-
teriet har 16.6.2020 beviljat understöd för drifts- och investeringsutgifter 
på flygplatser för 2020. Flygplatser för allmänflyg beviljas totalt 2 miljo-
ner euro. Stöd beviljades investeringar vid Nummela flygplats, Hyvinge 
flygplats, Pyttis flygplats och Lahti-Vesivehmaa flygplats. I bedömning-
en beaktades riksdagens uttalande 4.4.2018 om åtgärder för att trygga 
ersättande flygplatsfunktioner för Malms flygplats.

I generalplan 2016 för Helsingfors är området ett närcentrum med be-
teckningen C3 och ett bostadsdominerat område med beteckningen 
A2. När det gäller detaljplanen konstaterar stadsstyrelsen att stadsmil-
jönämnden 10.12.2019 godkänt ett justerat planförslag för Nallebranten 
(nr 12577). Planförslaget går vidare till fullmäktige för avgörande när 
det med en privat markägare uppgjorda markanvändningsavtalet som 
gäller planområdet färdigställts, uppskattningsvis under hösten 2020. 
Stadsmiljönämnden har dessutom beslutat lägga fram ett förslag till de-
taljplan för flygplatskvarteren (nr 12623) 7.4–6.5.2020 och det justera-
de planförslaget kommer att behandlas av nämnden i slutet av hösten 
2020.
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När det gäller tidtabellen för genomförandet har man planerat att under 
perioden 2020–2021 på flygplatsens område inleda förberedelser bl.a. 
för att flytta stamledningen för naturgas och utföra markundersökningar 
samt inleda andra arbeten som rör byggandet av infrastruktur i områ-
det. I takt med att planläggningen fortskrider och inom ramen för allt 
annat som genomförs kan området tillfälligt användas för t.ex. evene-
mang och konserter, även om coronapandemin 2020 har begränsat 
möjligheterna till folksamlingar och därmed förhindrat stora publikeve-
nemang på området.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är ett viktigt stadsstrategiskt mål att 
kunna använda Malms flygplatsområde för nya ändamål, huvudsakli-
gen för bostadsbyggande och även för idrotts-, rekreations- och andra 
tjänster för 25 000 nya invånare. Det är därför varken möjligt eller än-
damålsenligt att fortsätta med flygverksamheten.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 529

HEL 2019-012940 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 157

HEL 2019-012940 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaavatilanne ja toteuttamisen aikataulu

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Malmin lentokenttä on osoitet-
tu taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen 
kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön 
liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaava-
merkinnät Malmin lentokentästä liikennealueena, jonka toissijainen 
käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen alue, on kumottu kokonaan. 
Uudenmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt Uudenmaan 4. vaihe-
maakuntakaavan toukokuussa 2017. Maakuntahallitus on päättänyt 
elokuussa 2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoi-
man. Maakuntakaava on kuulutettu voimaan.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
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Em. yleiskaavaa on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa ennen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan voi-
maantuloa. Hallinto-oikeus on katsonut, että maakuntakaavamääräyk-
sen tarkoittama lentokenttätoiminta on katsottava päättyneen ja sa-
notussa tilanteessa maakuntakaavan mukaiseksi ensisijaiseksi 
maankäyttömuodon määrittelemäksi aluevarausmerkinnäksi on näin ol-
len tullut taajamatoimintojen alue aiemman liikennealueen sijaan. 
KHO:n  päätöksessä Helsingin yleiskaava 2016:sta todettiin, että yleis-
kaavaa hyväksyttäessä on mm. ollut varmuus siitä, että valtio toimintoi-
neen on vetäytymässä alueelta viimeistään 2020-luvun alussa. Valtion 
ratkaisun tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen osoittaminen asu-
inrakentamiseen. Kaavaa hyväksyttäessä on lisäksi ollut tieto siitä, että 
alue oli siirtymässä kaupungin hallintaan. Alueen käytön lentoliikenne-
toimintaan on siten voitu yleiskaavan hyväksymisestä päätettäessä 
katsoa päättyneen maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä tarkoite-
tulla tavalla, ja edellytykset alueen osoittamiselle yleiskaavassa asu-
inkäyttöön olivat olleet olemassa. KHO katsoi, että hallinto-oikeuden 
päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita. Helsingin yleiskaava 2016 
tuli voimaan joulukuussa 2018.

Kaupunkistrategiassa 2017-21 ja nykyisessä asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma / Kotikaupunkina 
Helsinki –ohjelma) on asetettu tavoitteeksi rakentaa 7 000 asuntoa vu-
odessa. AM–ohjelmasta päättäessään kaupunginvaltuusto totesi 
(22.6.2016), että tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun 
etenemistä edistetään Malmin lentokentän alueella. Korkein hallinto-
oikeus kumosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta 
Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lento-
kentän alueen merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luonto-
arvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen.  Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty. 

Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi, esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Kaupungin tavoitteena on käynnistää rakentami-
nen 2020-luvun alussa kaavarunkoalueen eteläosasta Nallenrinteen ja 
Lento-asemankortteleiden kaava-alueilta, missä olemassa oleva katu-
verkko, infrastruktuuri ja joukkoliikenne ovat tehokkaasti hyödynnettä-
vissä ja johon uusi kaupunkirakenne on luontevasti liitettävissä. Kau-
punkiympäristölautakunta on hyväksynyt 10.12.2019 Nallenrinteen tar-
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kistetun kaavaehdotuksen, minkä jälkeen kaavaehdotus etenee vuoden 
2020 alkupuolella valtuuston päätettäväksi. Lentoasemankortteleiden 
asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 
maaliskuussa 2020.

Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limittäminen ja toteutus 
sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien ennakointi ja 
koordinointi edellyttävät, että Malmin lentokentän alue otetaan kau-
pungin omaan hallintaan ja käyttöön suunnitellusti 1.1.2020 alkaen. 
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vaiheittain 
vuoden 2020 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan 
mm. maakaasun runkoputken siirron valmistelut maaperätutkimuksi-
neen ja esirakentamistöineen, koestabilointikenttien rakentaminen, uu-
sien ajo- ja kulkureittien rakentaminen, uusien kaava-alueiden maape-
rä-, luonto- ja kasvillisuusselvitykset, Roihupellon ammattiopiston lo-
gistiikkakoulutuksen väistötila-alueen suunnittelun ja toteutuksen val-
mistelut sekä pelastuslaitosta palvelevien uusien hälytysajoreittien 
käyttö entisen lentokenttäalueen poikki.

Ilmailutoiminnan jatkuminen aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutues-
saan viivästyttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista ja siten 
vaarantaisi kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuo-
tantotavoitteen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen 
kaupungin strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen 
tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella. 

Sopimustilanne

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Malmin lentokenttäyhdis-
tys ry:lle noin 39,3 ha alueen ilmailumääräyksen AGA M1-1 ja ilmailu-
lain (864/2014) mukaista valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä 
harraste- ja yleisilmailutoiminnan harjoittamista varten toistaiseksi 
1.1.2017 alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 
31.12.2019 saakka.

Allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa ei ole mainittua määräaikaa, 
vaan sopimus on ollut sopimusehtojen mukaisesti irtisanottavissa 1 kk 
irtisanomisajoin. Yhdistyksellä olisi ollut mahdollisuus pyytää sopimusta 
muutettavaksi määräaikaiseksi 1.1.2017-31.12.2019 sen jälkeen, kun 
Yhdistys olisi maksanut sopimuksen mukaisen vakuuden. Yhdistys 
maksoi vakuuden kesäkuussa 2017, mutta se ei pyytänyt määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä, joten sopimus jäi voimaan toistaiseksi voi-
massaolevana, 1 kk irtisanomisajoin. Yhdistys on jo vuokrasopimusta 
tehdessään tiennyt, että sopimus tulee päättymään vuoden 2019 lopul-
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la ja siten sillä on ollut runsaasti aikaa sopeutua muuttuvaan tilantee-
seen.

Tontit-yksikön päällikkö on kiinteistölautakunnan päätöksen toteuttami-
seksi päättänyt 5.12.2018 irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään 
31.12.2019. Yhdistyksellä on siten ollut irtisanomispäätöksen jälkeen-
kin runsaasti aikaa toimintojensa alasajoon.  

Irtisanomispäätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta, jotka kaupun-
kiympäristölautakunta hylkäsi 20.8.2019 tekemällään päätöksellä. 
Samalla oikaisuvaatimusasian käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti 
käsittelyn kuluessa tehdyn vastaehdotuksen johdosta, ettei kaupunki 
tee yhdistyksen kanssa uutta vuokrasopimusta supistetusta vuokra-
alueesta.

Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä koskevasta lautakunnan päätökse-
stä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja pyydetty täytäntöönpa-
non kieltämistä.  Hallinto-oikeus on 31.12.2019 antamallaan 
välipäätöksellä todennut, ettei irtisanomispäätöksen täytäntöönpanolle 
ole estettä.

Yhdistys on nostanut kanteen kaupunkia vastaan Helsingin käräjäoi-
keudessa 23.12.2019. Yhdistys on samalla tehnyt turvaamistoimiha-
kemuksen alueen hallinnan turvaamiseksi. Yhdistys vaatii kanteessaan 
sopimuksen kohtuullistamista ja vuokra-ajan jatkamista. Käräjäoikeus 
on 21.1.2020 hylännyt Yhdistyksen tekemän turvaamistoimihakemuk-
sen kokonaisuudessaan mm. sillä perusteella, että turvaamistoimen 
myöntämiseen ei ole olemassa maanvuokralaissa säädettyä perustet-
ta.

Alueen maanvuokrasopimus on kaupungin näkemyksen mukaan päät-
tynyt 31.12.2019 ja yhdistys pitää aluetta tällä hetkellä oikeudettomasti 
hallinnassaan rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopi-
muksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, ko-
ska yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luot-
taa yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole 
myöskään mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, 
vaikka vuokrasopimusta jatkettaisiin.

Väliaikaiskäyttö

Kiinteistölautakunnan 1.12.2016 päätöksen ja allekirjoitetun maanvuo-
krasopimuksen perusteella kaupungilla on oikeus ottaa vuokrattu alue 
omaan käyttöön esim. laajoja yleisötapahtumia varten. Vuoden 2019 
kesällä järjestetyt Ed Sheeran -konsertit osoittivat alueen soveltuvan 
erittäin hyvin vastaavien suurtapahtumien sijoituspaikaksi. Viime kesän 
onnistunut suurtapahtuma on jo kasvattanut alueen kysyntää vastaavi-
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en tapahtumien sijoituspaikkana. Alueen tämän hetkinen luvaton käyttö 
Lentokenttäyhdistyksen toimesta vaarantaa vastaavien tapahtumien 
järjestämisen alueella, sillä 31.12.2019 päättynyt sopimus oli laadittu si-
ten, että kaupungin oikeudet tapahtumien järjestämiseen ovat koske-
neet vuokra-aikaa, eli vuosia 2017, 2018 ja 2019. Päättyneessä vuo-
krasopimuksessa ei ole luonnollisestikaan sovittu kaupungille näitä oi-
keuksia vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin. Käytännössä yhdistyksen so-
pimuksenvastainen menettely estää alueen käyttöä esimerkiksi edellä 
mainitun kaltaisiin suurtapahtumiin. Tämä on Helsingille merkittävä 
imagotappio, mutta myös menetys matkailuelinkeinolle.

Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma (päiv. 16.12.2019) on laadittu seu-
raavaksi kymmeneksi vuodeksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Su-
unnitelmassa osoitetaan mm. alueet aluerakentamisen tarpeille, uudet 
reittiyhteydet kentälle ja sen poikki, latureitit, virkistykseen varattavat 
alueet sekä kaupunkikulttuurille ja –tapahtumille varattavat alueet. Len-
totoiminnan päättyminen avaa myös kaupungille mahdollisuuden osoit-
taa aiemmin suljetulle alueelle uutta virkistyskäyttöä Helsingin asukkail-
le.

Edellä mainituin perustein voidaankin todeta, että ilmailutoiminnan jat-
kuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisötapahtumi-
nen järjestämisen. Lisäksi toiminnan jatkuminen sulkee pois suunnitell-
un muun väliaikaiskäytön, jolla alue avattaisiin kaikkien kaupunkilaisten 
käyttöön. 

Korvaavat lentokentät

Harraste- ja yleisilmailun toimintaedellytysten turvaaminen on valtion 
vastuulle kuuluva asia. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt 
Helsinki-Malmin käyttäjäryhmien toiminnan jatkumista ja sijoittumista 
(Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hy-
vinkään lentokentille, LVM:n julkaisuja 26-2014). Selvityksessä olete-
taan, että osa harrasteilmailusta siirtyisi Nummelaan, koulutuspainotte-
inen toiminta Hyvinkäälle ja osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien 
lentotuntien määrä vähenisi. Liikenne ja viestintäministeriön selvityksen 
valmistumisen jälkeen uusi lentokenttä on rakenteilla Mäntsälään ja to-
inen lentokenttä aloittanut toimintansa Pyhtäällä. Nämä osaltaan hel-
pottanevat harraste- ja yleisilmailun toimintamahdollisuuksia, vaikka 
kyseinen toiminta Malmin entisellä lentokentällä loppuu.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti:
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"Ilmailutoiminnan jatkuminen kuluvan vuoden ajan ei kuitenkaan aiheut-
taisi alueen rakentamiselle kohtuutonta aikatauluriskiä, ottaen huo-
mioon muun muassa tehdyt valitukset. Lentäminen ei häiritse mahdolli-
sesti kentällä järjestettäviä suurtapahtumia, kuten vuonna 2019 pidetty 
onnistunut tapahtuma todistaa. Lentotoiminta voidaan myös rytmittää 
siten, ettei se estä kentän alue luontoarvojen kattavaa ja kokonaisval-
taista kartoittamista. Sopivaa korvaavaa kenttää ei ole näköpiirissä. 
Lentotoiminnan jatkuminen alueella on näin ollen toistaiseksi mahdollis-
ta."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti:

"Vuokrasopimuksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun 
ohella, koska yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki 
voi luottaa yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole 
myöskään mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, 
vaikka vuokrasopimusta jatkettaisiin."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti:

"Vuoden 2019 kesällä Malmin lentokentän alueella järjestettiin onnistu-
neita suurtapahtumia, joiden ajaksi lentotoiminta keskeytettiin. Vastaa-
vien tapahtumien järjestäminen olisi jatkossakin täysin mahdollista, 
eivätkä edellä mainitut perusteet anna aihetta olettaa, että lentotoimin-
nan jatkuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisöta-
pahtumien järjestämistä."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta 
päätti hylätä jäsen Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun 
ehdotuksen.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 251
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande 
av möjligheterna för rovdjur att bygga bo

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det ska utredas hur staden kan främja rovdjurens bobyggnad 
exempelvis i parker och på hustak och gårdar.

Urbanisering är en megatrend för ett stort antal däggdjur och fågelarter. 
Att rovdjur blir tama, dvs. att de blir mindre skygga för människor, är ett 
i stadsförhållanden nytt, men ofrånkomligt fenomen.

Stadsdjur har ett betydande rekreationsvärde för stadsborna, men vis-
sa arters individer eller populationer orsakar objektivt sett exempelvis i 
euro mätbar skada (såsom kaninernas eller råttornas gnagningsförstö-
relse), medan andra arter snarare orsakar subjektivt upplevda olägen-
heter (måsar, gäss). De senare nämnda arterna delar också invånar-
nas åsikter kraftigast. Däremot ifrågasätts till exempel bekämpningen 
av råttor sällan. Ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan djuren inte 
uppdelas i nyttiga och skadliga, men med tanke på samhällets funktio-
nalitet kan en dylik uppdelning göras.
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Vid stadsmiljösektorn, Högholmens djurgård och Stara finns anställda 
som innehar kunskaper i djurekologi och viltvård. En för sektorerna 
gemensam stadsdjursarbetsgrupp sammanträder sex gånger om året 
för att behandla aktuella ärenden i branschen. Dessutom innehåller 
programmet för tryggande av biologisk mångfald, som för närvarande 
är under beredning, åtgärder för att främja djurens bobyggnad.

Huvudsakligen sker rovdjurens anpassning till stadsmiljön självständigt, 
då individerna anpassar sig till näringsutbudet och de störningar som 
människoaktiviteterna orsakar. I fråga om exempelarterna i motionen är 
duvhöksbeståndet på cirka 34–40 par i Helsingfors det tätaste i Fin-
land, eventuellt i hela Europa, och det grundar sig inte på konstgjorda 
bon, utan på högklassiga, uppvuxna skogar och bytesutbudet i de tätt 
bebyggda områdena mellan dem. Småvesslan använder sorkarnas, si-
na viktigaste bytesarters, hålor för bobyggnad och jakt, vilket inte är en 
faktor som begränsar beståndet. Berguvens anpassning till staden fick 
synlighet år 2011 då den häckade på Forums tak, men har inte fortsatt 
efter det. De bolådor för berguven som fågelskådare har byggt har inte 
blivit bebodda.

Ett tätt rävbestånd existerar sedan tidigare, och dess verkningar för 
den biologiska mångfalden är tvådelade. Räven är ett allmänt rovdjur, 
vars jakt till största delen riktar sig mot talrika arter. Jakttrycket riktar sig 
dock mer eller mindre slumpmässigt också till exempel mot fåglar som 
häckar på marken, vars bestånd man vill skydda. I fågelvattensområ-
den och i skärgården jagas förutom de främmande rovdjursarterna 
mink och mårdhund också räv. I fågelvattnen är det inte heller fråga om 
sporadiska rävbesök, utan områdena är särskilt under våren lockande 
objekt för rävbeståndet som den omgivande bebyggelsen underhåller. 
Till exempel produktionen av fågelungar i Gammelstadsviken är konti-
nuerligt svag och den viktigaste orsaken till detta är de olika rovdjurens 
jakttryck, vars minskande kräver ännu effektivare rovdjursjakt.

Stadsmiljösektorn får mycket respons och förslag, också sådana som 
har att göra med biologisk bekämpning, om hur rikliga arter som upp-
levs som skadliga kan regleras. Rovdjurens regleringsförmåga är be-
gränsad och inte noggrann, och arterna kan inte särskilt effektivt lockas 
att bygga bo på de platser där de är till den största nyttan och den 
minsta skadan. Flera stora och effektivt jagande rovdjursarter har dock 
anpassat sig naturligt till staden under de senaste decennierna, och fe-
nomenet håller inte på att avta.

Stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektion har gett ett utlåtande i 
ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 569

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 69

HEL 2019-012943 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kau-
punginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
11.12.2019 petoeläinten pesinnän tukemista luonnollisena keinona ra-
joittaa eräiden runsaiden kaupunkieläinten, kuten lokkien, valkoposki-
hanhien, rottien, myyrien ja rusakoiden aiheuttamia haittoja. Esimerk-
keinä hyödyllisistä, muiden lajien kantaa säätelevistä pedoista aloitte-
essa mainitaan kettu, lumikko, huuhkaja ja kanahaukka. Valtuutetut 
pyytävät selvittämään, miten kaupunki voi edistää petoeläinlajien pesi-
mistä esimerkiksi puistoissa sekä talojen katoilla ja pihoilla.

Kaupunkilaistuminen on ihmiskunnan ja lukuisten nisäkäs- ja lintulajien 
megatrendi. Kaupunkiekologia on nuori mutta jo vakiintunut tieteenala, 
joka tutkii eliölajeja ja niiden keskinäisiä suhteita kaupunkiympäristös-
sä. Luonnontieteellisestä näkökulmasta eläimiä ei voi jakaa hyödyllisiin 
ja haitallisiin, mutta yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta tällainen ja-
ko voidaan tehdä. 

Kaupunkieläimillä on tyypillisesti kaupunkilaisille merkittävä virkistysar-
vo, mutta joidenkin lajien yksilöt tai populaatiot tuottavat objektiivisesti 
esimerkiksi euroissa mitattavia vahinkoja (kuten kanien tai rottien 
jyrsintätuhot), toiset lajit puolestaan pikemminkin subjektiivisesti koettu-
ja haittoja (lokit, hanhet). Jälkimmäiset lajit myös jakavat asukkaiden 
mielipiteitä voimakkaimmin. Sen sijaan esimerkiksi rottien torjunnan 
mielekkyyttä harvoin kyseenalaistetaan.

Kaupunkiympäristön toimialalla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Staras-
sa on useita työntekijöitä, joilla on eläinekologista ja riistaeläintieteen 
asiantuntemusta. Toimialojen välinen kaupunkieläintyöryhmä kokoon-
tuu kahdesti vuodessa pohtimaan alan ajankohtaisia kysymyksiä.

Laadittavana olevassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen (LU-
MO) ohjelmassa on mukana toimenpiteitä eläinten pesimisen edistämi-
seksi.

Pääsääntöisesti petoeläinten kaupunkilaistuminen tapahtuu omavarai-
sesti, yksilöiden sopeutumisena ravinnon tarjontaan ja ihmistoiminnan 
aiheuttamaan häiriöön. Aloitteen esimerkkilajeista kanahaukan noin 30-
40 parin kanta Helsingissä on Suomen ellei Euroopan tihein, eikä se 
perustu tekopesiin, vaan laadukkaisiin varttuneisiin metsiin ja saalistar-
jontaan niiden välisillä tiheästi rakennetuilla alueilla. Lumikko käyttää 
pesintään ja saalistukseen tärkeimpien saalislajiensa myyrien koloja, 
jotka eivät ole kantaa rajoittava tekijä. Huuhkajan kaupunkilaistuminen 



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 293 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
07.10.2020

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

sai näkyvyyttä vuonna 2011 Forumin katon pesinnän ansiosta, mutta ei 
ole jatkunut sen jälkeen. Lintuharrastajien tekemät huuhkajan pesälaa-
tikot eivät ole tulleet asutuiksi. Muiden pöllöjen pönttöjä, jotka on ripus-
tettu lintutieteellisen tutkimuksen tarpeisiin, Helsingissä on melko katta-
vasti isommilla metsäalueilla ja kartanopuistoissa.

Kettu on erimerkkilajeista mielenkiintoisin sikäli, että helposti pesäluo-
laksi kaivettavan maan saatavuus saattaisi olla kannan lisääntymistä 
rajoittava tekijä. Pääkaupunkiseudulta on kuitenkin jo useita esimerkke-
jä pesinnöistä omakoti- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten ton-
teilla, joiden täyttömaa on luontaista moreenimaaperää helpompaa kai-
vettavaa. Tiheä kettukanta on jo olemassa, ja sen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen on kaksijakoinen. Kettu on yleispeto, jonka saa-
listuksesta valtaosa kohdistuu runsaisiin lajeihin. Saalistuspaine koh-
distuu enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti kuitenkin myös 
esimerkiksi maassa pesiviin lintuihin, joiden kantoja haluttaisiin suojel-
la. Lintuvesialueilta ja saaristosta pyydystetään vieraspetolajien minkin 
ja supikoiran lisäksi myös kettuja. Lintuvesillä eivät kyseessä ole 
myöskään satunnaiset ketun vierailut, vaan alueet ovat etenkin keväi-
sin houkuttelevia kohteita ympäröivän asutuksen ylläpitämälle kettu-
kannalle. Esimerkiksi Vanhankaupunginlahden linnuston poikastuotan-
to on jatkuvasti heikkoa, ja tärkein syy siihen on eri petojen saa-
listuspaine, jonka pienentämiseksi tarvittaisiin nykyistäkin tehokkaam-
paa petopyyntiä.

Haitalliseksi koettujen runsaiden lajien säätelystä annetaan kaupun-
kiympäristön toimialalle paljon palautetta ja ehdotuksia, myös biologi-
seen torjuntaan liittyviä. Saalistajien säätelykyky on rajallinen eikä tä-
smällinen, eivätkä lajit ole kovin tehokkaasti houkuteltavissa pesimään 
juuri niihin paikkoihin, joissa niistä olisi suurin hyöty ja pienin haitta. 
Useiden kookkaiden ja tehokkaasti saalistavien petoeläinlajien kaupun-
kilaistumista kuitenkin on tapahtunut luontaisesti viime vuosikymme-
ninä, eikä ilmiön heikkenemistä ole näköpiirissä.

Ravintoketjun huipulla sijaitsevan merikotkan mahdollisen pesinnän 
onnistuminen Vanhankaupunginlahdella olisi mielenkiintoinen luontai-
sesti syntynyt biologinen koe siitä, rajoittaako merikotkan läsnäolo ja 
saalistus esim. haitalliseksi koettua valkoposkihanhien laidunnusta lä-
hialueilla ja missä määrin lintuveden suojeluarvoltaan merkittävimmät 
vesilintulajit kärsivät merikotkien läsnäolosta.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534
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raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 252
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljnings-
politiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 19 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska granska sin försäljningspolitik för fastigheter som 
Aino Acktés villa och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader i stäl-
let för att sätta upp alla typer av fastigheter på samma försäljningslista 
utan separat eftertanke.

Den lokalstrategi som stadsstyrelsen godkände 22.6.2020 styr i fort-
sättningen även den långsiktiga förvaltningen och användningen av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ägandet av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader bestäms särskilt av strategins riktlinjer: staden har inga 
lokaler som den inte behöver för eget bruk eller vars ägande inte är 
förenat med andra strategiska orsaker eller långsiktiga behov av ser-
vicelokaler. De värdebyggnader som ska bevaras, liksom andra bygg-
nader som ägs av staden, är alltid i bruk.

Detta innebär i praktiken att de värdebyggnader som staden beslutar 
att behålla underhålls och genomgår ombyggnad planmässigt. Lo-
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kalstrategin innebär också att staden kommer att avstå från en bety-
dande del av de skyddade byggnader som ägs av staden och som an-
tingen hyrs ut till tredje parter eller är tomma. Förslagen om att avstå 
från lokaler bereds i staden som sektorsövergripande samarbete. Un-
der beredningen överväger staden grundligt byggnadens framtida an-
vändningsändamål och möjliggör långsiktig verksamhet med beaktan-
de av de resurser som finns att tillgå.

Stadsstyrelsen anser att staden i första hand ska trygga lokalbehoven 
hos stadens tjänster och anvisa de anslag och personalresurser som 
står till förfogande på att trygga säkerhet, hälsosamma förhållanden 
och hållbarhet i dessa servicelokaler. Det bästa med tanke på skydd av 
byggnader är att aktivt använda byggnaderna och som fastighetsägare 
investera i dem. Staden har inte egen användning för ens nära på alla 
skyddade byggnader som den äger. Under de kommande åren behö-
ver staden minska antalet skyddade byggnader den äger genom att 
sälja dem bland annat på outbrutna områden eller på arrendetomter. 
Detta är motiverat för att de skyddade byggnadernas skick inte ska för-
sämras, utan för att de ska bli reparerade i rätt tid av den nya ägaren. 
Med tanke på resurser och marknaden är det motiverat att besluta om 
att avstå från ett färre antal byggnader i flera omgångar varje år enligt 
noggranna beräkningar.

Stadsstyrelsen konstaterar slutligen att genomförandet av stadens lo-
kalstrategi för närvarande pågår. Som en åtgärd bereder man ett pro-
gram för att avstå från lokaler som staden inte behöver ha i eget bruk. I 
programmet fastställs bland annat principerna för hur man ska avstå 
från lokaler under perioden 2020–2025.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrel-
sens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313
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suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 603

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 426

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunginhallituksen 
22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa to-
detaan: ” Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytös-
sään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut 
kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”
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Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Viimevuosien esimerkkejä tällaisista ovat Hakaniemen halli ja Grund-
skolan Norsen, joiden peruskorjaus perustuu suureen käyttöasteeseen 
ja jatkuvaan pitkän aikavälin tarpeeseen.

Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kau-
pungin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Kaupungin resurssit riittävät näiden kohteiden 
kohdalla parhaimmillaankin vain pitämään rakennukset sellaisessa 
kunnossa, että niiden peruskorjausmahdollisuus tulevalle omistajalle 
säilyy. Kaupungin tulee ensisijaisesti käytettävissä oleville resursseille 
turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat 
määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, ter-
veellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kan-
nalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiin-
teistön omistaja.  Helsingin kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään 
kaikille suojelluille rakennuksille, joita sen omistukseen on vuosikym-
menien aikana tullut. Suojeltuja rakennuksia siirtyy kaupungin 
omistukseen vuosittain lisää myös maanhankinnan yhteydessä. Tulevi-
na vuosina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on 
tarve vähentää myymällä niitä mm. määräalalla tai vuokratontilla. Tämä 
on perusteltua, jotta tällaisten kohteiden kunto ei huononisi vaan ne sa-
isivat arvoisensa korjauksen uuden omistajan huomassa. Näiden 
myytävien rakennusten käyttötarkoitukseen ja kunnostamiseen suo-
jelun mukaisesti kaupunki voi vaikuttaa monin tavoin mm. kaavoituksen 
ja tontinluovutusehtojen kautta.

Helsingin kaupungin rakennuskanta on huomattavan suuri. Resurssien 
ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopu-
misista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. Päämääränä tulee 
olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipol-
ville. 

Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty 
suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta 
hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena. Esimerk-
keinä tällaisista ovat Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paci-
uksenkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila (Meilahden vir-
kistyskeskus), Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. 
Tällaisten rakennusten ostajat ovat asialla pitkällä tähtäimellä. Raken-
nuksen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kau-
punki luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen 
tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 253
Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om avstående 
från användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Marcus Rantala och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska sluta använda bekämpningsmedel som innehåller 
glyfosat, såsom Roundup.

Stadsstyrelsen konstaterar att målet redan nu är att sluta använda gly-
fosatbaserade ämnen vid skötseln av parker och andra anlagda områ-
den som staden underhåller. Samtidigt försöker man hitta ersättande 
bekämpningsmetoder också för de ogräsväxter och främmande arter 
som är svårast att bekämpa. Att sluta använda glyfosatbaserade be-
kämpningsmedel ingår i det arbete som utförs i år för uppdatering av 
produktkortet för underhåll av växtligheten och av kvalitetskraven på 
skötseln av växtligheten. Då åtgärder vidtas för att avstå från använd-
ningen av glyfosat beaktas gällande lagar och förordningar.

Men än så länge är det tillåtet i Helsingfors att använda glyfosatabase-
rade medel för att bekämpa mångåriga ogräsväxter med kraftiga rötter 
och stark rotspridning. Trots att stadsmiljösektorn med eftertryck upp-
muntrar entreprenörerna att använda ersättande bekämpningsmetoder, 
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är det dock inte ett krav att de ska bekämpa ogräsväxter på något al-
ternativt sätt.

Det är beaktansvärt att användningen av kemiska medel för bekämp-
ning av ogräsväxter i Helsingfors är förbjuden i lekparker och på lek-
platser, på daghems- och skolgårdar, i hundinhägnader eller andra om-
råden för olika aktiviteter, i permanentbelagda eller stenbelagda områ-
den, i närheten av vattendrag och i grundvattenområden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Marcus Rantalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 530

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Framställning

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
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Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Stadsstyrelsen 31.08.2020 § 486

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Framställning

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

31.08.2020 Bordlades

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Marcus Rantala.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 62

HEL 2020-000554 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Glyfosaattipohjaiset torjunta-aineet ovat maailman eniten käytettyjä rik-
kakasvien torjunta-aineita. Niitä käytetään erityisesti sekä maatalou-
dessa että kotipuutarhoissa. Toistaiseksi glyfosaattia tehoaineena si-
sältävät torjunta-aineet ovat tehokkain tapa torjua rikkakasveja. 

EU:n jäsenmaissa on voimassa tehoaineena glyfosaattia, jonka yksi 
markkinanimi on Roundup, sisältävien aineiden EU komission myyn-
tilupa 15.12.2022 asti. Glyfosaatin käyttö rikkakasvien torjunta-aineiden 
tehoaineena on viime vuosina aiheuttanut voimakasta keskustelua niin 
EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa kuin Suomessakin. Tutkimustietoa 
aineen vaikutuksesta ihmisiin ja eläimiin on olemassa kuitenkin vielä 
kohtalaisen vähän moneen muuhun kemikaaliin verrattuna. Aiemmin 
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luultiin, että aine ei olisi haitallista muille kuin vihreille kasveille, mutta 
tutkimustieto aineen vaikutuksista maaperään, eliöihin, ihmisiin ja eko-
systeemissä kiertoon lisääntyy. Uusia tutkimuksia tehdään koko ajan.

Nykytilanne

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala vastaa suurimmasta 
osasta asemakaavan mukaisten viheralueiden sekä katuvihreän ja jul-
kisten rakennusten tonttien ylläpidon järjestämisestä. Näiden lisäksi to-
imialan vastuulla myös virkistyskäyttöön tarkoitettujen saarien kasvilli-
suudesta huolehtiminen.  Kaupunkiympäristön toimialan lisäksi kulttuu-
ri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluilla on vastuullaan liikunta-
paikkoja ympäröivien viheralueiden ylläpidon järjestäminen ja osa virki-
styskäyttöön tarkoitettujen saarien palveluiden huolehtimisesta.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on sallittu Helsingissä 
vahvajuuristen, voimakkaasti juurillaan leviävien, monivuotisten rikka-
kasvien torjunnassa. Tehoainetta on käytetty lähinnä katuviheralueilla, 
puistojen ylläpidollisesti haasteellisilla kivituhkapinnoilla ja peltoviljelys-
sä rikkakasvien torjunnassa. Lisäksi tiettyjä haitallisia vieraslajeja, ku-
ten jättiputkea, torjutaan kyseisellä torjunta-aineella. Kemiallisia rikka-
kasvin torjunta-aineita ei saa käyttää lainkaan leikkipuistoissa ja -
paikoissa, päiväkotien ja koulujen piha-alueilla, koira-aitauksissa tai 
muilla toiminnallisilla alueilla, päällystetyillä tai kivetyillä alueilla eikä 
vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueilla. 

Tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan ylläpidon vastuulla on noin 
350 hehtaaria peltoja, noin 900 hehtaari puistoja ja noin 450 hehtaaria 
katuviheralueita. Alueiden hoito ja hoidon tavoitteet perustuvat toimia-
lalla laadittuihin aluesuunnitelmiin, puistosuunnitelmiin ja niissä määri-
teltyihin hoitoluokkiin sekä ylläpidon tuotekorttien laatuvaatimuksiin. Yl-
läpidon hoitomenetelmät ja muut vaatimukset perustuvat aina voimas-
sa olevaan lainsäädäntöön.

Myös kaupunkistrategian tavoitteet määrittävät ja ohjaavat ylläpidon to-
imenpiteitä ja menetelmiä. Esimerkiksi Itämerihaasteessa on kaupun-
kiympäristön toimialan ylläpidon ja Staran yhteisvastuulla oleva toi-
menpide ”Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö rikkakasvien ja tuho-
hyönteisten torjuntaan puisto- ja viheralueilla rajoitetaan välttämättö-
mimpään, pyritään luonnonmukaiseen torjuntaan sekä etsitään ja ote-
taan käyttöön hyväksi havaittuja vaihtoehtoisia menetelmiä.” 

Torjunta-aineiden käytön periaatteet

Torjunta-aineiden käyttö perustuu torjuttavan alueen haasteelliseen yl-
läpitoon. Näitä ovat vilkkaasti liikennöityjen katualueiden katuviherka-
istat tai vaikeasti torjuttavat kasvilajit, joilla on haittaominaisuuksia, ku-
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ten jättiputken ihoa polttava vaikutus tai kurtturuusun voimakas leviä-
minen juurilla. Vaikka glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on 
vielä toistaiseksi sallittua, Helsinki on yli kymmenen vuoden ajan vä-
hentänyt asteittain torjunta-aineiden käyttöä puistoissa ja ottanut kor-
vaavia aineita tai torjuntatapoja käyttöön. Mekaanisen torjunnan lisäksi 
käytetään esimerkiksi kiehuvaa vettä, pelargonihappoa ja tulikuumaa 
vesihöyryä. Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden torjuntateholle ei ole 
suoranaisesti löytynyt korvaajaa, sillä ympäristöystävällisemmät mene-
telmät ovat käyttö- ja työvoimakustannuksiltaan paljon kalliimpia vaati-
en enemmän torjuntakertojen toistoja. 

Helsingin pelloilla on muutaman vuoden ajan kokeiltu myös kerääjä-
kasvien kylvöä satokasvin yhteydessä. Kerääjäkasvin tarkoitus on sitoa 
varsinaiselta viljelykasvilta käyttämättä jääneitä ja maasta vapautuvia 
ravinteita sekä lisätä kasvipeitteisyyttä sadonkorjuun jälkeen. Kerääjä-
kasvi kilpailee hyvin rikkakasvien kanssa, ja erityisesti luomuviljelyssä 
aluskasvien käyttö on osa kasvinsuojelua. 

Helsingin kaupungin yleisten alueiden ylläpito tilataan monivuotisiin so-
pimuksiin perustuen kaupungin liikelaitos Staralta ja yksityisiltä urakoit-
sijoilta. Viimeisen viiden vuoden aikana ylläpidossa on vähennetty hy-
vin aktiivisesti glyfosaatin käyttöä ja edistetty vaihtoehtoisia torjuntata-
poja. Kilpailutetuissa ylläpidon urakoissa tarjoaja on saanut lisäpisteitä 
esittäessään vaihtoehtoisia torjuntamenetelmiä kemialliselle torjunnalle, 
torjunta-aineiden käytön vähentämisestä ja muiden keinojen käytöstä. 
Esimerkiksi Lauttasaaren ja Herttoniemen alueurakoissa ei käytetä 
lainkaan glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita. 

Toimenpiteet glyfosaatin käytöstä luopumiseksi

Kaupunkiympäristön toimiala huomioi toiminnassaan voimassa olevat 
lait ja asetukset ja toimii voimassa oleviin palvelu- ja urakkasopimuksiin 
kirjattujen laatuvaatimusten mukaisesti yleisten alueiden ylläpidossa 
kannustaen voimakkaasti urakoitsijoita käyttämään korvaavia torjunta-
menetelmiä.

Tavoitteena on jo nyt luopua aineen käytöstä puistojen ja muiden ra-
kennettujen alueiden hoidossa. Saman aikaisesti etsitään korvaavia 
torjuntamenetelmiä myös vaikeimmin torjuttaville, monivuotisille juurile-
vintäisille rikkakasveille ja vieraslajeille. Tämä huomioidaan uusien ura-
koiden valmistelussa. 

Peltoviljelyssä glyfosaatista luopuminen alkaa osana vuoden 2021 vil-
jelysuunnitelman valmistelua, ja viimeistään vuodesta 2023 alkaen 
kaupungin peltoalueilla siirrytään luonnonmukaiseen viljelyyn ilman vi-
rallista luomusertifikaattia.
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Kaupunkiympäristön toimialalla on menossa lukuisia kaupunkistrategi-
an tavoitteiden mukaisia luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edi-
stäviä isoja ja pienempiä projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa orga-
nisaatioon pysyviä toimintamalleja. Pölyttäjien huomioiminen kasvila-
jistoa monipuolistamalla niin niittykasvillisuutta kehitettäessä kuin ra-
kennettujen puistojen kasvillisuutta valittaessa ja ylläpidettäessä on 
nostettu voimakkaasti esille. Useammassa puistorakentamiskohteessa 
on käytetty puhtaita kierrätysmaita. Kierrätysmaassa olevan siemen-
pankin hyödyntäminen puistorakentamisessa onkin yksi merkittävä osa 
ekologista rakentamista.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettaminen on mukana 
ylläpitoon liittyvän kasvillisuuden tuotekortin ja kasvillisuuden hoidon 
laatuvaatimusten päivitystyössä, jota tehdään tänä vuonna. Kaupun-
kiympäristön toimiala on tietoisesti suunnannut glyfosaatin ja muiden 
keimiallisten torjunta-aineiden käytön lopettamiseen, mutta tämä edel-
lyttää, että viher- ja katualueiden ylläpidon urakoitsijoille sallitaan kui-
tenkin jonkin mittainen siirtymäaika. Muutos lähtee hoitokulttuurista, to-
tutuista toimintamalleista ja työmetodeista sekä ylläpidon määrärahojen 
uudelleen kohdentamisesta. Urakoitsijoilla on mahdollisuus jo nyt itse-
näisesti valita käyttämänsä työmenetelmät asetettujen hoidon laatuvaa-
timusten saavuttamiseksi, mutta glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden 
täydellisellä käytön lopettamisella on kustannusvaikutuksia. Taloudelli-
sesti mikään menetelmä ei toistaiseksi ole yhtä tehokas kuin kemialli-
nen rikkakasvien torjunta, mikä selittää niiden laajan käytön. Jatkossa 
Helsingin kaupungin viher- ja katualueiden hoidon laatuvaatimuksissa 
rikkakasvien torjunnan painopistealueet määritellään tarkemmin. 
Meidän on opittava hyväksymään näkyvä muutos kaupunkikuvassa. 
Torjunta keskitetään puistojen istutuksiin. Jatkossa esim. katuviheralu-
eiden rikkaruohottomuutta ei tavoitella siinä määrin kuin tähän asti on 
tehty.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Katriina Arrakoski, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 306 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
07.10.2020

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

§ 254
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om utvidgning av 
Sortti-stationernas öppettider

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.2.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder möjligheterna att utvidga Sortti-stationernas öppetti-
der till veckoslut i syfte att underlätta återvinningen.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), med ansvar 
för Sortti-stationernas verksamhet, har ansökt om en ändring i de miljö-
tillstånd som reglerar stationernas verksamhet med tanke på en ut-
vidgning av öppettiderna för stationerna i Stensböle och Kånala till vec-
koslut. Ansökningarna har redan i fjol lämnats till Regionförvaltnings-
verket i Södra Finland, och beslut om tillstånden väntas före utgången 
av detta år.

I sitt utlåtande till stadsstyrelsen har HRM konstaterat att om regionför-
valtningsverket beviljar Sortti-stationerna tillstånd till längre öppettider, 
kommer HRM att på Sortti-stationen i Kånala inleda ett försök med öp-
pet under veckoslut i ungefär ett års tid. Utifrån försöksperioden kom-



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 307 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
07.10.2020

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

mer det sedan att bedömas om det går att permanent utvidga öppetti-
derna till veckoslut.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite
2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 

14.2.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 523

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala 27.2.2020

HEL 2020-000558 T 00 00 03

Sorttiasemat ovat osa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) toimintakenttää. Helsinki yhdessä Espoon, Van-
taan ja Kauniaisen kaupunkien kanssa vastaa kuntayhtymän 
päätöksenteosta ja yhtymän toiminnasta. Viidestä sorttiasemasta kaksi 
on Helsingissä, Kivikon ja Konalan sorttiasemat. Sorttiasemat ovat ke-
väällä kolmena lauantaina auki.

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteen ehdotusta laajentaa 
sorttiasemien aukioloaikaa viikonloppuun. Helsingin kaupungin ympäri-
stönsuojeluviranomainen on 23.10.2019 lausunnossaan puoltanut 
HSY:n ympäristölupaa Eteläsuomen aluehallintovirastolle. Lupahake-
muksessa yhtenä osana on toiminnan laajentaminen viikonlopuille.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen viikonlopulle kasvattaa asukkai-
den mahdollisuutta kierrättää paremmin ja saattaa materiaalit uusio-
käytön piiriin. Usein esimerkiksi muutot ja remontit osuvat viikonlopuille, 
jolloin käytössä on vuokratut isommat kuljetusvälineet ja jätteiden kulje-
tus on helpompaa. Jos vastaanottoa ei ole, on houkutus laittaa muuten 
kiertokelpoinen jäte alemman kierrätystason jätteeksi, esim. sekajät-
teeseen tai jopa hylätä luvattomasti ympäristöön. Tämä aiheuttaa haas-
teita paitsi taloyhtiöissä myös luvattomien kaatopaikkojen siistimisessä, 
joka kuuluu kaupunkiympäristön toimialan piiriin.

Sorttiasemien aukiolon laajentaminen lisää myös puutarhajätteen asi-
anmukaista käsittelyä. Vieraslajien on mahdollista levitä asuinalueella 
tehokkaammin ympäristöön, jos puutarhajäte viedään puutarhojen ul-
kopuolelle esim. läheiseen metsään. Tämä on yksi merkittävimmistä 
vieraslajien leviämisväylistä luontoon.

Lisätiedot
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202

heidi.huvila(a)hel.fi
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§ 255
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om ibruktagande av 
gaturum som gårdsområden för fostran och utbildning

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden utreder om Köpenhamnsmodellen kan passa i Helsingfors och 
om fostrans- och utbildningssektorn kan börja använda gaturum som 
gård.

Stadsstyrelsen konstaterar att markanvändningen primärt ska ske uti-
från en detaljplan genom vilken det skapas förutsättningar för en sund, 
säker och trivsam livsmiljö, lokalt tillgänglig service samt trafikregle-
ringar. Genom detaljplaneläggningen säkerställs parternas möjlighet till 
växelverkan och planens konsekvenser bedöms i tillräckligt stor ut-
sträckning. Med tanke på omgivningen når man det bästa resultatet 
genom detaljplaneläggning, även om denna process kan vara onödigt 
tungrodd för den gårdsanvändning som föreslås i motionen.

Stadsstyrelsen förhåller sig positivt till att göra en utredning som fö-
reslås i motionen om att utnyttja gaturum som gårdar för fostrans- och 
utbildningssektorn. Om fostrans- och utbildningssektorn börjar använda 
gaturum som gård innebär det en ny möjlighet att ordna skolornas 
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verksamhet i en allt tätare urban struktur. I utredningen ska man fästa 
vikt vid bland annat gaturummets funktion, säkerhet och hälsosamhet. 
Det krävs att man reder ut ansvaret för elevernas säkerhet då man an-
vänder gaturum som gårdsområde. Framför allt bör man överväga med 
vilken beslutsprocess ett gatuområde kan anvisas som gård för fostran 
och utbildning om detta inte har gjorts i detaljplanen.

Både stadsmiljönämnden och fostrans- och utbildningsnämnden un-
derstöder att man utreder om gatuområden kan börja användas som 
gård för skolor och daghem. Fostrans- och utbildningsnämnden anser i 
sitt utlåtande att det är motiverat att stadskansliet och stadsmiljösektorn 
tar ansvaret för utredningen. Fostrans- och utbildningsnämnden ska 
delta i utredningen för att garantera funktionalitet och säkerhet. Dess-
utom föreslog nämnden att man vid planeringen av eventuella gatugår-
dar ska göra stadsborna och användarna delaktiga.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 574

HEL 2020-000559 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

14.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 163

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitetyn 
selvityksen tekemistä katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kas-
vatuksen ja koulutuksen piha-alueina.

Alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti perustua asemakaavaan, jolla 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäri-
stölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämi-
selle. Kaavoitusmenettelyllä varmistetaan osallisten vuorovaikutus-
mahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vaikutukset riittävässä laajuudes-
sa. Lopputuloksen kannalta laadukkain ympäristö saavutetaan, kun ka-
ikki maankäytön suunnitteluun vaikuttavat seikat ovat riittävän aikai-
sessa vaiheessa tiedossa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä koulujen koot ovat kasvaneet ja koulut 
täytyy sijoittaa yhä tiiviimpään kaupunkirakenteeseen. Tällöin tehok-
kaampaan kaupunkitilan käyttöön on etsittävä myös uusia ratkaisuja. 
Katualueella on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi väistämättä tar-
vetta autoliikenteelle. Tonttien toiminnot edellyttävät usein pysäköinti-, 
saatto-, jakelu- ja huoltoliikennettä. Tontin saavutettavuus myös pe-
lastusajoneuvoilla on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Selvitykses-
sä tulee kiinnittää huomiota katutilan toimivuuteen, turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen. Katutilan käyttö piha-alueena edellyttää koululaisten 
turvallisuuteen liittyvien vastuiden selvittämistä. Tarpeen on myös poh-
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tia, minkälaisella päätöksentekoprosessilla katualue voidaan osoittaa 
kasvatuksen ja koulutuksen piha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu ase-
makaavassa.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kappaleen (2) loppuun:

"Samalla lautakunta toteaa, että katualueet eivät lähtökohtaisesti sovel-
lu kasvatuksen ja koulutuksen varsinaisiksi piha-alueiksi."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sa-
meli Sivonen, Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, tiimipäällikkö: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 46

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Petra Ma-
linin valtuustoaloitteesta katutilan hyödyntämisestä kasvatuksen ja kou-
lutuksen piha-alueena:
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Katualueiden mahdollisessa hyödyntämisessä tulee varmistaa piha-
alueiden toimivuus, turvallisuus, terveellisyys ja valvottavuus toiminta-
aikana. Lisäksi selvityksessä on huomioitava alueen saavutettavuus ja 
rajautuvuus sekä varmistettava, että katupihat eivät aiheuta lisäkustan-
nuksia toimialalle. Selvityksen yhteydessä on myös tärkeää varmistaa 
kevyen liikenteen sujuvuus sekä varmistaa lasten ja nuorten turvallinen 
liikkuminen piha-alueella ja kouluteillä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että vastuu selvitystyöstä on 
kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimialalla, jonka toimin-
taan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. Lautakunta edellyt-
tää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu selvitystyöhön 
toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta 
esittää, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistetaan käyt-
täjiä ja kaupunkilaisia. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
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§ 256
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om anvisning av 
en plats för en minnesplakett för Claes Andersson

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 24 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors anvisar en plats för en minnesplakett för Claes An-
dersson, psykiatern, politikern, författaren och jazzpianisten, som avled 
sommaren 2019. Plaketten kunde bekostas av Svenska kulturfonden 
och enligt den avlidnes familj kunde Anderssons minne hedras med en 
enkel plakett på en plats som bäst avspeglar hans minne och verk-
samhet. Alternativa platser är skvären mellan Riksdagshuset och Mu-
seigatan. Skvären ligger mitt emellan riksdagen och jazzklubben Story-
ville och symboliserar därmed två sidor av Anderssons mångsidiga 
livsgärning och arv. Vid platsen finns en bergvägg där man kunde fästa 
plaketten. En annan möjlig plats är Författarparken i Bortre Tölö. Vi un-
dertecknade föreslår att staden anvisar en lämplig plats för en minnes-
plakett för Claes Andersson. 

Stadsstyrelsen konstaterar, med hänvisning till stadsmiljösektorns utlå-
tande 21.4.2020, att en minnesplakett över Claes Andersson kan pla-
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ceras på det ställe som föreslogs i första hand, dvs. Riksdagsparken. 
Sektorn är beredd att komma överens med Svenska Kulturfonden om 
detaljerna kring placeringsstället, att ingå de avtal som behövs för pla-
ceringen av minnesplaketten och att bevilja projektet ett eventuellt be-
hövligt åtgärdstillstånd.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. 

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 520

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 21.4.2020

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljösektorn tackar för förslaget och meddelar att den anser att 
en minnesplakett över Claes Andersson kan placeras i Riksdagspar-
ken, som i första hand föreslagits för en sådan. Sektorn är beredd att 
komma överens med Svenska kulturfonden om detaljerna kring place-
ringsstället, att ingå de avtal som behövs för placeringen av minnespla-
ketten och att bevilja projektet ett eventuellt behövligt åtgärdstillstånd.

Begäran om utlåtande

Stadskansliet har bett stadsmiljösektorn ge ett utlåtande eller skicka ett 
brev från sektorn till stadsstyrelsen senast 24.4.2020.

Upplysningar
Jouni Heinänen, teamchef, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 257
Den av ledamoten Linda Ahlblad väckta motionen om bekämpning 
av vitkindade gäss med hjälp av växtlighet

HEL 2020-001117 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Linda Ahlblad och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
en utredning av möjligheterna att bekämpa vitkindade gäss med hjälp 
av olika växter eller långt gräs och att vidta sådana bekämpningsåtgär-
der på stränder och grönområden i Helsingfors.

Stadsmiljösektorn utreder för närvarande mer permanenta och effektiva 
lösningar för bekämpningen av betande gäss. Det har märkts att gäs-
sen håller sig borta från ängar eller gräsmattor med långvuxet gräs. 
Gåsungarna, som ännu inte är flygga, kan inte heller ta sig till gräsmat-
tor omgärdade av ett slutet stängsel. Men på alla ställen är det inte 
lämpligt med långt gräs eller slutna, omgärdade områden.

Man har försökt hindra vitkindade gäss från att beta i parkerna med 
hjälp av gåsstängsel och längre gräsväxtlighet. Användningen av 
stängsel går ut på att mota bort de gäss som inte kan flyga (ungar, 
vuxna gäss under ruggningen). Gåsstängsel har prövats i Arabiastran-
den och Brunnsparken, och i Poroviksparken har man låtit bli att klippa 
växtligheten.
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Ett projekt som genomförs inom ramen för medborgarbudgeten är för-
slaget om att göra gräsmattor till blomsterängar. I det här projektet har 
exempelvis strandområdena i hela Arabiastranden och Hermanstad fått 
växa sig till blomsterängar med strandängsflora. Ett problem i området 
är ändå det stora slitaget på stranden liksom också gång- och cykelvä-
garna nära stranden. Arbetet på en ny plan för skötsel och utveckling 
av området håller på att inledas.

I Brunnsparken börjar i höst ett försök med att iståndsätta det befintliga 
låga stängslet och bygga mer stängsel. Nästa vår lämnas en gräszon 
intill stängslet oklippt. På detta sätt försöker man leda gäss som inte 
kan flyga i en lämplig riktning. Målet med försöket är att styra gässen till 
en annan plats än festplanen. Dessutom gör man ett försök att på fest-
planen klippa gräset med en stor robotklippare och följer upp om detta 
påverkar gässen beteende.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Linda Ahlbladin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 596
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HEL 2020-001117 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 488

HEL 2020-001117 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valkoposkihanhien laiduntamista puistoissa on koitettu torjua kokeile-
malla viime vuosina sekä hanhiaitoja että jättämällä pidempää heinä-
kasvustoa. Aitakokeilu perustuu lentokyvyttömien hanhien (poikaset ja 
täysikasvuiset hanhet sulkasadon aikana) kulun estämiseen. Arabian-
rannassa vuonna 2016 u-malliset aidat eivät ihan täysin pitäneet han-
hia poissa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Samaa hanhiaitaa kokeiltiin 
myös Kaivopuistossa vuosina 2017 - 2019, mutta vain välttävin tulok-
sin.

Porolahden puistossa jätettiin nurmikko leikkaamatta vuonna 2018, 
mutta kokeilu toteutettiin ilman tarkempaa seurantatutkimusta. Leik-
kaamatta jätetty kasvusto jäi kuitenkin melko matalaksi, sillä puistossa 
kasvoi luonnostaan eri kärsämöitä. Ne eivät kasva riittävän korkeiksi 
ohjaamaan hanhien kulkua pois alueelta.

Kaupunkiympäristön toimialalla mietitään parhaillaan, millaisia pysy-
vämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja voidaan kokeilla. On tutkittu, että 
hanhet pysyvät poissa alueilta, joissa on pitkäksi kasvanutta heinää tai 
nurmea. Hanhen lentokyvyttömät poikaset eivät pääse myöskään um-
pinaisella aidalla rajatulle nurmialueelle, joten ne pysyvät melko siiste-
inä. Pitkä heinä tai umpinaiset aidatut alueet eivät kuitenkaan sovi ka-
ikkiin paikkoihin. 
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Yhtenä osallistuvan budjetoinnin toteutettavana hankkeena on nurmikot 
kukkakedoiksi -ehdotus. Tässä hankkeessa on esimerkiksi koko Arabi-
anrannan ja Hermannin ranta-alueet annettu kasvaa kukkakedoiksi ja 
niihin on kasvanut upeaa rantaniittykasvillisuutta. Tällä kyseisellä alue-
ella on ongelmana rannan suuri kulutus sekä lähellä rantaa kulkevat 
kevyenliikenteen reitit. Koko alueen uuden hoito- ja kehittämissuunni-
telman teko on käynnistymässä.

Kaivopuistossa alkaa tänä syksynä kokeilu, jossa rakennetaan lisää ja 
kunnostetaan olemassa olevaa matalaa aitaa. Ensi keväänä aidan vie-
reen jätetään leikkaamaton nurmivyöhyke. Näin yritetään ohjata lento-
kyvyttömiä hanhia sopivaan suuntaan Kaivopuistossa. Kokeilun tavoit-
teena on, että hanhiemot poikasineen pystyttäisiin ohjaamaan muualle 
kuin juhlakentälle. Tämän lisäksi juhlakentällä kokeillaan ruohonleikku-
uta isolla robottileikkurilla ja seurataan, onko sillä vaikutusta hanhien 
käyttäytymiseen. 

Yksi tämän vuoden mielenkiintoista tapahtumista oli merikotkan on-
nistunut pesintä Vanhankaupunginlahdella. Jää nähtäväksi, vaikuttaako 
tulevina vuosina merikotkan pelotevaikutus hanhien käyttäytymiseen 
Arabianrannassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Vesa Koskikallio, metsävastaava: 310 38452

vesa.koskikallio(a)hel.fi
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§ 258
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande 
av trivseln och samhörigheten med hjälp av ett pilotprojekt för kvar-
tersgårdar

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 19 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ordnar ett pilotprojekt om förverkligandet av en kvarters-
gård i innerstaden som främjar bland annat trivseln, samhörigheten och 
naturens mångfald och utifrån vilket anvisningar för husbolag tas fram 
och läggs upp på internet.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadens möjligheter att främja kvarters-
gårdar begränsar sig till detaljplaneläggning och rådgivning. Staden 
kan inte omdisponera gårdarna på den befintliga kvartersgården till en 
gemensam gård på annat sätt än genom ett detaljplaneändringsförfa-
rande, som möjliggör byggandet av en kvartersgård ett projekt i sänder. 
En sådan detaljplaneändring kräver att alla bostadsaktiebolag och fas-
tighetsbolag som gränsar till den tänkta gemensamma gården tillsam-
mans ansöker om en detaljplaneändring. Det här, i sin tur, förutsätter 
framför allt att bolagen kommer överens sinsemellan om gårdsområde-
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nas förvaltning, ansvar och kostnader och om hur de delas upp genom 
bolagsspecifika beslut. Under de senaste tiderna har gemensamma 
gårdar förverkligats genom detaljplaneprocesser exempelvis på Bus-
holmen, Arabiastranden, Sörnäsudden och Sumparn.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att det fortfarande är möjligt att i 
tillämpliga delar utnyttja den år 2007 utarbetade publikationen Helsinki-
läinen kerrostalopiha (endast på finska) 
(https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/aluerakentaminen/kehittyvakerro
stalo/Julkaisut/helsinkilainen-kerrostalopiha.pdf), vars avsikt är att ska-
pa grund för detaljplaneläggning av nya gemensamma gårdsområden, i 
planeringen av ändringar också på befintliga kvartersgårdar. Däremot 
har staden lagt ner gårds- och trädgårdsrådgivningen, som tidigare 
hörde till tjänstesortimentet, eftersom det allmänt är möjligt att anställa 
proffs för att hjälpa med planeringen av kvarteren och de andra gårdar-
na i innerstaden.

Stadsstyrelsen anser att de nyttoaspekter i fråga om kvartersgårdar 
som nämns i motionen i sig är värda att främja. Stadsstyrelsen konsta-
terar dock att för att pilotprojektet som föreslås i motionen ska kunna 
förverkligas på en befintlig kvartersgård förutsätts att de bolag som är 
intresserade av projektet fattar beslut om de ovannämnda gemensam-
ma arrangemangen och kostnadsfördelningen. Dessutom krävs att en 
detaljplaneprocess inleds alla parter emellan. Om det i något kvarter 
uppstår ett avtal om de här omständigheterna och planeringen av ett 
projekt börjar, ställer stadsmiljösektorn vid behov den expertis som 
finns inom sektorns servicehelheter till projektets förfogande för att 
hjälpa med dess genomförande.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 5.5.2020. 
Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313
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suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 522

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 245

HEL 2020-001118 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupungilla ei ole tällä 
hetkellä muita keinoja yhdistää yksittäisiä pihoja suuremmiksi yhteispi-
hoiksi kuin aloitteessa esille nostettu valistuksen tie. Yhteispihan luo-
minen vaatii pihaan rajautuvien asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden ke-
skinäistä sopimista yhteisjärjestelyistä ja kustannusten jakautumisesta. 
Tällaisten sopimusten laatiminen vaatii juridista erityisosaamista sekä 
taloyhtiöiden päätökset. Kaupunki on järjestelmällisesti luopunut aikoi-
naan tehtävävalikoimassa olleesta piha- ja puutarhaneuvonnasta, sillä 
apua kantakaupungin kortteleiden ja muiden pihojen suunnitteluun on 
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hankittavissa yleisesti pihasuunnittelun ammattilaisilta, kuten maisema-
arkkitehdeiltä ja -suunnittelijoilta.

Jo valmiiksi rakennettua aluetta pihoiltaan yhteispihalliseksi ei voida 
muuttaa kaupungin taholta muulla tapaa kuin tekemällä uusi asema-
kaava ja odottamalla, että sitä toteutettaisiin rakennushanke kerrallaan. 
Tällainen kaavamuutos vaatii sitä, että kaikki ajateltuun yhteispihaan 
rajautuvat tontit hakisivat yhtä aikaa mukaan kaavamuutokseen ja so-
pisivat yhteisistä tavoitteista, joista yksi olisi uuden yhteispihan luomi-
nen. Tämä edellyttää taloyhtiöiltä päätöksentekoa ja keskinäistä sopi-
mista. Monen pihan käyttötarkoitus muuttuisi asemakaavan muutoksen 
myötä. Useissa kantakaupungin kortteleissa asemakaava ei nykyi-
sinkään salli autopaikkoja pihoilla, vaikka pihoja käytetään pysäköintiin.

Vuodelta 2007 olevaa Helsinkiläinen kerrostalopiha -julkaisua, jonka 
tarkoituksena on luoda pohjaa uusien yhteisten piha-alueiden asema-
kaavoitukselle, on mahdollista edelleenkin soveltaen noudattaa suunni-
teltaessa muutoksia myös oleville korttelipihoille. Julkaisussa todetaan 
suurkorttelin tarjoavan mahdollisuuden pihatoimintojen joustavaan yh-
distämiseen ja pihan käytön muunteluun tarpeen mukaan.

Vähän aikaa sitten asemakaavoitettujen kortteleiden piha-alueet on 
usein merkitty asumista palveleviksi, yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi 
(AH-korttelialue). Tähän merkintään voi sisältyä yhteispihatontteja, yh-
teisiä vapaa-ajantiloja sekä varastoja jne. Käytännössä tällainen kort-
telipiha vaatii hallinnoijakseen alueellisen palveluyhtiön, johon AH-
tonttia ympäröivät tontit liittyvät. AH-korttelialueita on erityisesti Arabi-
anrannassa, Sörnäistenniemellä ja Sompasaaressa, joissa tonteilla ei 
ole omaa pihaa-aluetta yhtään tai ei juuri ollenkaan, koska yhteispiha 
sijaitsee AH-tontilla.

Toinen tapa on erilliset, pihalliset tontit. Tällöin asemakaavassa 
määrätään esimerkiksi, että korttelin piha-alueet tulee rakentaa yhte-
iskäyttöisiksi. Asemakaavamääräys edellyttää tälle alueelle yhtenäistä 
pihasuunnitelma. Tuolla yhdellä ja yhtenäisellä pihasuunnitelmalla on 
onnistuneen lopputuloksen kannalta aivan keskeinen merkitys. Esimer-
kiksi Jätkäsaaressa tämän asemakaavamääräyksen avulla on saatu 
yhteispihoja asukkaille.

Ensimmäinen askel yhteispihahankkeessa on tällaista pihaa haluavien 
ja siihen rajautuvien taloyhtiöiden sopiminen erillisten piha-alueidensa 
hallinnoinnista, vastuista, kustannuksista ja niiden jakautumisesta. Jos 
muun muassa näistä seikoista päästää sopuun, on tämän jälkeen oikea 
aika aloittaa pihan toimintojen ideoiminen ja suunnittelu. Mikäli tällainen 
sopimus syntyy ja suunnittelu alkaa, kaupunkiympäristön toimiala seu-
raa hanketta ja tarvittaessa tarjoaa siihen asiantuntemustaan. Tällä 
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hetkellä ei ole olemassa yhteispihahankkeita edistäviä taloudellisia oh-
jauskeinoja kuin mahdolliset taloyhtiöiden toimintojen rationalisoinnista 
seuraavat säästöt. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista kehittää täl-
laiselle tonttien pihoja suuremmaksi korttelipihoja yhdistävälle hankke-
elle myös taloudellisia kannustimia esimerkiksi ympäristövaikutusten 
perusteella.

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
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§ 259
Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om ökad trafike-
ring med nattbussar vardagar

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder och främjar en ökning av trafikeringen av bussar un-
der vardagar efter klockan två på natten.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från Helsingforsregionens trafik 
(samkommunen HRT) och konstaterar att den nästa uppdateringen av 
planeringsanvisningen för kollektivtrafikens servicenivå sker år 2021, 
då den i motionen föreslagna utvidgningen av trafikeringstiderna tas 
upp för granskning.

Vid en granskning av kollektivtrafikens servicenivå är det viktigt att be-
akta att trots att en ökning av trafiken på nattlinjerna i sig är en tanke 
värd att understödja, är den dyrare att ordna än den övriga trafiken. I 
nattrafiken är antalet passagerare lägre och lönekostnaderna högre. 
Även terminalernas längre öppettider ökar behovet av underhåll och 
bevakning, vilket höjer kostnaderna på en del av linjerna.
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En ytterligare ekonomisk utmaning för höjandet av den nuvarande ser-
vicenivån består av det pågående coronavirusutbrottet, som har för-
svagat utsikterna inom kommunekonomin. Det här kommer oundvikli-
gen också att påverka HRT:s ekonomiska verksamhetsförutsättningar, 
vilket bör beaktas på regionnivån då planeringsanvisningen för kollek-
tivtrafiken uppdateras.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 484

HEL 2020-001928 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 260
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad an-
vändning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Atte Harjanne och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska främja användningen av grönkoefficienten som en del av 
planläggningsprocesserna för redan bebyggda områden i syfte att tryg-
ga naturens mångfald.

Staden har till sitt förfogande goda medel att påverka genomförandet 
av grönkoefficienten vid detaljplaneändringar och bygglovsförfaranden, 
men möjligheterna att påverka redan bebyggda områden är mer be-
gränsade. Det är för närvarande inte känt på vilket sätt man skulle kun-
na kräva, övervaka eller uppmuntra användning av grönkoefficienten i 
andra projekt än sådana som kräver bygglov. I princip är det enbart 
genom detaljplaneändringar som grönkoefficienten kan tillämpas i be-
byggda områden.

För närvarande samlar man in erfarenheter om hur grönkoefficienten 
använts. Erfarenheterna hittills har visat på utvecklingsbehov, särskilt i 
de mest tätbefolkade områdena där det är svårt att nå målet för grön-
koefficienten. Kartläggningen av fördelarna med den områdesvisa 
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grönkoefficienten samt fastställandet av mål och insamlingen av erfa-
renheter kommer att fortsätta som ett samarbete mellan stadens olika 
tjänster.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljönämnden vid behandlingen av 
motionen 12.5.2020 enhälligt krävde att man skulle undersöka möjlig-
heten att införa grönkoefficienten och koldioxidavtrycket som ett kriteri-
um för konkurrensutsättningen vid tävlingar för tomtöverlåtelse. Dess-
utom förutsatte nämnden att resultaten från försöket med den områ-
desvisa grönkoefficienten delges nämnden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 485

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.05.2020 § 267

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Hankenumero 5264_186

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnittelun ja pihasuunnitte-
lijoiden tarpeisiin valmisteltu työkalu. Helsingin viherkerrointa kehitettiin 
osana EU-rahoitteista Ilmastokestävä kaupunki (ILKKA) -hanketta vu-
onna 2014. Menetelmää päivitettiin vuonna 2017 EU-rahoitteisessa 
iWater-hankkeessa. Uudessa versiossa hulevesien hallinta sai aikai-
sempaa suuremman painoarvon. Viherkerroinmenetelmiä oli kehitetty 
ja käytetty aiemmin muissa kaupungeissa, esimerkiksi Berliinissä ja To-
rontossa.

Viherkertoimen käyttö on myös yksi toimenpide Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelmassa, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 
10.12.2018. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman 2019–
2021 yhtenä toimenpiteenä on liittää viherkerroin kaikkiin kaupungin 
omiin tilahankkeisiin osana elinkaariohjausmallia. Kaupunkiympäri-
stölautakunta on hyväksynyt ohjelman 29.1.2019. 

Viherkerrointa hyödynnetään lähtökohtaisesti kaikkien uusien tonttien 
kaavoituksessa sekä uudisrakentamis- että täydennysrakentamiskohte-
issa koko kaupungin alueella. Asemakaavoissa käytetään sitovaa tont-
tikohtaista viherkerroinmääräystä. Viherkerroinmääräys on annettu 
esimerkiksi Oulunkylässä Maaherrantien 34–42:n asemakaavassa  ja 
kantakaupungin täydennysrakentamisessa Töölöntullinkatu 6:n asema-
kaavassa. Koska laadittavien asemakaavojen tulee olla toteuttamiskel-
poisia, selvitetään jo kaavaa valmisteltaessa, onko viherkertoimen ta-
voiteluku saavutettavissa jatkosuunnittelussa. Jos viherkertoimen 
käyttö ei ole mahdollista tai se johtaisi kokonaisuuden kannalta epätoi-
vottuihin ratkaisuihin, käytetään viherkertoimen tavoitteiden edistämi-
seen muita yksilöityjä kaavamääräyksiä, joilla voidaan varmistaa riit-
tävä ja toteuttamiskelpoinen viherrakenne. Tällaisia ovat esimerkiksi 
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määräykset kattopuutarhoista, viherkatoista, istutettavista puista tai 
tontin säilytettävistä osista. Näitä täydentäviä kaavamääräyksiä on käy-
tetty esimerkiksi Hernesaaren asemakaavassa, jonka lähtökohdat on 
ratkaistu ja valmistelu aloitettu ennen viherkertoimen käyttöönottoa, ja 
joka edustaa helsinkiläisittäinkin poikkeuksellisen tehokasta rakenta-
mista. Tarvittaessa tällaisissa tapauksissa voidaan selvittää myös 
Helsingin tavoitelukua matalamman kaavakohtaisen tavoiteluvun 
käyttöä. 

Rakennusvalvonta valvoo viherkertoimen käyttöä rakennuslupavaihe-
essa. Mikäli asemakaavassa edellytetään viherkertoimen käyttöä, tulee 
rakennuslupahakemukseen liittää viherkerrointyökalun tuloskortti ja sen 
perustana toimiva pihasuunnitelma. Lähtökohtana on, että viherkertoi-
men käytöstä ei myönnetä poikkeamisia.

Kaupungilla on käytössään hyvät keinot vaikuttaa viherkertoimen to-
teutumiseen asemakaavamuutosten ja rakennuslupakäsittelyn kautta, 
mutta vaikutusmahdollisuudet jo rakennetuilla alueella ovat rajalli-
semmat. Viherkertoimen vaikuttavuuden tehostamiseksi voidaan jat-
kossa selvittää, olisiko käyttövelvoite kirjattavissa määräykseksi kau-
pungin rakennusjärjestykseen, jolloin ohjausta voitaisiin kohdistaa tiety-
ille alueille tai koko kaupunkiin ilman asemakaavojen muuttamista. 
Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan tiedossa millä tavalla viherkertoimen 
käyttämistä voitaisiin edellyttää, valvoa tai kannustaa muissa kuin ra-
kennuslupaa edellyttävien hankkeiden yhteydessä. Viherkertoimen 
käyttöönotto rakennetuilla alueilla on lähtökohtaisesti mahdollista vain 
kaavamuutosten kautta. 

Viherkertoimen käytöstä kerätään parhaillaan kokemuksia. Tähänasti-
set kokemukset ovat osoittaneet kehittämistarpeita erityisesti kaikkein 
tiiveimmillä alueilla, joilla viherkertoimen tavoitelukuun on vaikea 
päästä. 

Tonttia laajemman viherrakenteen varmistamiseksi on kokeiltu alueelli-
sen viherkertoimen käyttöä Kyläsaaressa 

Virtuaalivehreä-hankkeessa. 

Jatkossa sen käyttöä on tarkoitus kokeilla myös täydennysrakentami-
sessa esimerkiksi Malmin keskustassa. Alueellisen viherkertoimen 
hyötyjen kartoittamista sekä tavoitteiden määrittelyä ja kokemusten ke-
räämistä jatketaan kaupungin eri palvelujen yhteistyönä. Viherkertoi-
mesta on viestitty mm. 

Stadin ilmasto -verkkosivuilla

ja työkalusta on julkaistu 

https://forumvirium.fi/virtuaalivehrea/
https://www.stadinilmasto.fi/viherkerroin/


Helsingfors stad Protokoll 16/2020 332 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/29
07.10.2020

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

käyttöohje

suunnittelijoita varten. Viestintää viherkertoimesta ja sen käytöstä saa-
duista kokemuksista on tarkoitus lisätä, esimerkiksi 

Stadin ilmastoteot -verkkosivuilla. 

Helsingin viherkerroinmenetelmää on sittemmin sovellettu myös useis-
sa muissa Suomen kaupungeissa. Kaupunkiympäristön toimiala on 
valmis edelleen kehittämään viherkerroinmenetelmää ja sen sovelta-
mista kokemusten perusteella.

Lautakunta esitti tutkittavan mahdollisuutta ottaa tontinluovutuskilpailu-
issa viherkerroin +hiilijalanjälki yhdeksi kilpailutuksen kriteeriksi. 

Lisäksi lautakunta ehdottaa, että alueellisen viherkertoimen tulokset tu-
odaan tiedoksi lautakuntaan. Alueellisen viherkertoimen avulla voidaan 
tutkia, onko kyseinen alue saavuttanut viherympäristötavoitteensa.

Käsittely

12.05.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta esitti tutkittavan mahdollisuutta ottaa ton-
tinluovutuskilpailuissa viherkerroin +hiilijalanjälki yhdeksi kilpailutuksen 
kriteeriksi. 

Lisäksi lautakunta ehdottaa, että alueellisen viherkertoimen tulokset tu-
odaan tiedoksi lautakuntaan. Alueellisen viherkertoimen avulla voidaan 
tutkia, onko kyseinen alue saavuttanut viherympäristötavoitteensa.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

05.05.2020 Pöydälle

28.04.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 310 64796

hanna.ikonen(a)hel.fi
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

https://www.hel.fi/static/rakvv/lomakkeet/viherkerroin-kayttoohje.pdf
https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/
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jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 261
Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om place-
ring av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eveliina Heinäluoma och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden i samverkan med HST och Jokerkvarterets byggher-
rar utreder möjligheterna att placera HST:s huvudkontor i den nya kvar-
tersbyggnaden.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) i 
slutet av 2019 avstod från sitt långvariga huvudkontor på Andra linjen 
7, där Ylvas projekt Lyyra inleddes och byggnaden revs. Innan flytten 
från byggnaden utredde HST flera olika alternativ, som var bl.a. att flyt-
ta huvudkontoret till någon annan byggnad eller att placera huvudkon-
torsfunktionerna i HST:s existerande fastigheter. HST diskuterade då 
även med YIT om placeringen av huvudkontorsfunktionerna i Joker-
kvarteret.

Utifrån utredningarna fattade HST ett beslut enligt vilket HST:s nuva-
rande fastigheter renoveras för att förbättra lokaleffektiviteten. Med 
hjälp av lokalarrangemang var det möjligt att placera huvudkontors-
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funktionerna i Vallgårds spårvagnsdepå i östra innerstaden, i HST:s 
kontrollrumsbyggnad i Hertonäs och i metrodepån i Botby. Huvudkon-
torsfunktionerna koncentreras starkt till östra Helsingfors.

HST:s erfarenheter om att placera huvudkontorsfunktioner på verk-
samhetsställen där också HST:s funktionella uppgifter, såsom repara-
tion och service av vagnar eller kontrollrumsarbete utförs, har prelimi-
närt varit mycket positiva. Det är gynnsamt för HST:s interna interak-
tion, framgångsrika genomförande av uppgifter och arbetshälsa, att an-
ställda med olika typers arbetsuppgifter träffar varandra också under en 
vanlig arbetsdag.

HST ser det inte i den här situationen som ändamålsenligt att fortsätta 
utredningen om placeringen av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret.

Direktionen för Helsingfors stads trafikaffärsverk har lämnat ett utlåtan-
de i ärendet. Stadsmiljösektorn har meddelat att den inte har någonting 
att yttra om förslaget. Svaret stämmer överens med direktionens utlå-
tande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa 
seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Hei-
näluoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvit-
tää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. 
YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet 
uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiym-
päristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toi-
nen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pää-
konttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta 
muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pää-
konttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoi-
mintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. 
HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoit-
tamisesta Jokerikortteliin. 

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä ki-
inteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toi-
mistotiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. moniti-
latoimistoihin. 

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle 
pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan rai-
tiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n 
valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttorito-
iminnot painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, 
joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen 
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korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. 
HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvin-
voinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät 
työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämi-
stä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilo-
istaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Käsittely

16.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virk-
keen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilo-
istaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 262
Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en infor-
mationstavla om de två olympiska byarna i Helsingfors

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mika Raatikainen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det utreds om staden kan sätta upp en informationstavla i när-
heten av Forsbyvägen och Backasgatan till ära av de två olympiska 
byarna.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande 8.9.2020 
och konstaterar att Olympiabyns informationstavla kan förverkligas som 
ett samarbete mellan stadsmiljösektorn, stadsmuseet och eventuella 
andra parter inom ramen för de befintliga anslagen. Tavlan sätts troligt-
vis upp under år 2021. Informationstavlans plats fastställs i samverkan 
med stadsmuseet och stadsmiljösektorn. Ett samarbete förs också med 
Kottby-Sällskapet.

Stadsstyrelsen anser att de olympiska byarnas betydelse både lokalt 
och nationellt som mycket uppskattade och värderade, kulturhistoriskt 
betydande områden talar för en informationstavla. Platserna som har 
att göra med de olympiska spelen väcker även internationellt intresse 
och de är betydande besöksmål för utländska turister. Informationstav-
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lan ger tilläggsinformation i förhållande till minnesplaketterna över de 
olympiska spelen i Helsingfors, som har fästs på bostadshusen i områ-
det och på de olympiska spelens tävlingsbyggnader. Den föreslagna in-
formationstavlan är också en del av festligheterna kring stadsdelen 
Kottby, som i år fyller hundra år.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett sina utlå-
tanden om motionen och båda tillstyrker den i motionen föreslagna in-
formationstavlan. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 564

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 478

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta arvostaa sitä, että kaupunginvaltuutettu-
jen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin ympäristöhistoriaan ja si-
ihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Kaupunkiympäristö on toteut-
tanut lukuisia opastauluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja yksity-
isten henkilöiden ja järjestötahojen kanssa.

Kalustelinjauksen ja Helsingin graafisen ilmeen mukaiset opastaulut li-
säävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja antavat Helsingin kaupungille 
ryhdikkään ja arvokkaan yleisilmeen

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmiudet opastaulun toteuttami-
seen. Kyseisessä aloitteessa paras sisällöntuottajataho on Helsingin 
kaupunginmuseo. Kaupunkiympäristön toimialan rooli on opastaulun 
graafisen ilmeen viimeistely, käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä 
taulurungon tilaaminen ja pystytys. 

Kaupunkiympäristö toteuttaa Olympiakylän opastaulun yhteistyössä 
kaupunginmuseon ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Taulun yl-
läpito, kuten mahdollisten töhryjen poisto, tilataan vuositilauksen yhtey-
dessä Käpylän alueen viherylläpidon urakoitsijalta. Taulun paikka mää-
ritellään yhteistyössä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Käpylä Seuran kanssa. Ehdotet-
tu opastaulu juhlistaa osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyttävää 
Käpylän kaupunginosaa. Se tuo myös lisäinformaatiota aiemmin asuin-
taloihin ja olympialaisten kisarakennuksiin kiinnitettyihin Helsingin 
olympialaisten muistolaattoihin. 

Taulun asiasisällön tuotanto laitetaan pikaisesti alulle ja taulun pystytys 
tapahtunee vuoden 2021 aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2020 § 108

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttava-
na, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta 
Helsingin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Erilai-
set opas- ja muistotaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemusta ja 
ymmärrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön 
säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiin-
nostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perus-
taminen infotauluhankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Tärkeää on 
myös mahdollisimman varhainen yhteistyö kaikkien niiden toimijoiden 
kesken, joiden vastuulle valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin kuuluvien Olympiakylän ja Kisakylän vaaliminen 
eri tavoin kuuluu.

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden 
ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon bud-
jetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen 
pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimia-
lansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kui-
tenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen su-
unnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli 
Käpylän Olympiakylän ja Kisakylän merkitystä ja tunnettuutta osana 
Helsingin olympialaisia halutaan olemassa olevaa merkitsemistapaa 
laajemmin tuoda esiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kui-
tenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin tai -taulun asettaneelle 
yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemas-
sa. Kookkaammat muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kau-
pungin maalla ja tällöin kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin mu-
istomerkkien ympäristöjen hoidosta.

Helsingin olympialaisiin rakennetut kisakylät, nykyisin Olympiakylänä ja 
Kisakylänä tunnetut kokonaisuudet, on arvotettu valtakunnallisesti mer-
kittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi osana Olympiarakennus-
ten kokonaisuutta. Olympiakylä ja Kisakylä ovat jo vuodesta 1993 kuu-
luneet myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään su-
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omalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kisakylän ja 
Olympiakylän kortteleihin on vahvistettu vuosina 2014 ja 2015 asema-
kaavat, joilla pyritään varmistamaan sekä kokonaisuuksiin kuuluvien 
rakennusten että niitä ympäröivien piha-alueiden ominaisluonteiden ja -
piirteiden sekä arvojen säilyminen. Nämä Helsingin olympialaisiin ra-
kennetut kisakylät ovat siten sekä paikallisesti että valtakunnallisesti 
hyvin arvostettuja ja arvotettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä aluei-
ta. Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja 
ovat merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita.

Koskelantien alkupäähän sijoittuviin, Olympiakylän puolella osoitteessa 
Koskelantie 40 ja Kisakylän puolella osoitteessa Koskelantie 11, taloi-
hin on vuonna 2002 kiinnitetty 35 cm x 16 cm kokoiset teräslaatat, joi-
hin on kaiverrettu nimet Olympiakylä ja Kisakylä, alueiden rakennusvu-
odet ja suunnittelijoina toimineiden arkkitehtien nimet sekä tausta-
kuvaksi olympiarenkaat. Tällä samalla laattatyypillä on tuolloin merkitty 
myös kaikki olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset. Voi-
daan todeta, että merkitsemistapa on hyvin hillitty ja rakennusten arkki-
tehtuuria kunnioittava. Kyseiset laatat kertovat alueiden historiasta 
osana Helsingin olympialaisia, mutta valtuustoaloitteen tarkoittamana 
infotauluna niitä ei ehkä aivan voida pitää.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 263
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i 
första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 19 andra ledamöter förslår i sin mo-
tion att det i alla skolor förverkligas en två dagar lång utbildning i första 
hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare, som innefattar grunderna 
i stärkandet av den psykiska hälsan och det egna välbefinnandet, an-
visningar för identifiering av risksituationer och hjälp till andra männi-
skor samt läromedel för att klara av livskriser och identifiera olika slags 
psykiska störningar.

Stadsstyrelsen konstaterar att mål för undervisningen i välbefinnande 
existerar i grunderna för läroplanerna och examina och i lagen om elev- 
och studerandevård. Att värna om elevernas psykiska hälsa skiljer sig 
inte från skolans traditionella utbildningsuppgift, utan kompetens för 
välbefinnande är en del av inlärningen och skolgången.

Stadsstyrelsen anser i likhet med fostrans- och utbildningsnämnden att 
kompetensen för det psykiska välbefinnandet i första hand ska vara en 
kollektiv, långvarig process som är integrerad i skolans verksamhet och 
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som Helsingfors bör fortsätta att stärka i skolorna. I fortsättningen lönar 
det sig inom sektorn också att överväga om barnens kompetens för 
den psykiska hälsan kan stärkas genom ett pilotprojekt för en kurs i 
första hjälpen till psykisk hälsa. Det går att lära sig kompetens för väl-
befinnande och sådan kan också läras ut, och den är en naturlig del av 
skolans vardag. Samverkan mellan olika läroämnen har i skolorna upp-
levts som ett fungerande sätt att behandla och träna teman som hänför 
sig till välbefinnande. Skolorna och läroanstalterna har goda möjlighe-
ter att systematiskt stödja välbefinnandet.

Det är gynnsamt att stärka lärarnas kompetens för främjande av den 
psykiska hälsan, identifiering av risksituationer, livskriser och olika 
slags psykiska störningar. Genom att stärka lärarnas kompetens är det 
möjligt att göra praxis som stärker det psykiska välbefinnandet till en 
del av alla läroämnen, i stället för en separat kurs.

Kompetensen för att främja den psykiska hälsan och välbefinnandet är 
ett centralt tema i läroplanerna. I fostrans- och utbildningsnämndens ut-
låtande finns en detaljerad beskrivning av hur främjandet av välbefin-
nandet syns i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och 
gymnasiet och i den yrkesinriktade utbildningen. Stadsstyrelsens svar 
på motionen stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 605

HEL 2020-002463 T 00 00 03



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 345 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/32
07.10.2020

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

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan 5. kappaleen ensimmäinen lause seu-
raavasti:

Kaupunginhallitus katsoo kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin, että 
mielen hyvinvoinnin taitojen tulee ensisijaisesti olla koulun toimintaan 
sisäänrakennettu yhteisöllinen ja pidempiaikainen prosessi, jota 
Helsingin tulee entisestään vahvistaa kouluissa. Jatkossa toimialalla 
kannattaa myös harkita, voitaisiinko lasten mielenterveystaitoja vahvis-
taa pilotoimalla mielenterveyden ensiapukurssia.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

21.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 150

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukou-
lutuksesta oppilaille ja opettajille:

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. On kuitenkin usealta ta-
holta näyttöä siitä, että näihin asioihin täytyy panostaa enemmän. Kou-
luterveyskyselyn tulokset osoittavat lisääntyvää stressiä ja ahdistusta jo 
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alakoululaisilla ja esimerkiksi lukiolaistyttöjen ahdistuneisuus on sel-
västi lisääntynyt. Koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten 
hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. 
Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka lapsi voi kokea itsel-
leen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä 
että ympäröivää maailmaa.

Mielen hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, mutta sitä voidaan 
vahvistaa läpi elämän. Mielen hyvinvointia voidaan lisäksi edistää vaik-
uttamalla esimerkiksi sosiaalisiin taustatekijöihin kuten tukemalla van-
hemmuutta, hyvinvoivilla yhteisöillä kouluissa ja työpaikoilla, vä-
hentämällä yksinäisyyden kokemuksia, kulttuuripalveluilla, tukemalla 
harrastuksiin pääsyä ja liikkumismahdollisuuksia.

Hyvinvointitaidot perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 sisältää hyvinvoinnin tavoit-
teet. Käytössä oleva opetussuunnitelma painottaa kokonaisvaltaista ja 
oppijalähtöistä oppimisprosessia.  Opetussuunnitelma korostaa oppiai-
neiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri 
näkökulmista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaa-
misen taitoja. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös itsestä huo-
lehtiminen ja arjen taidot.  

Vuosiluokilla 1.–2. oppilaat harjoittelevat tunteiden tunnistamista, ilmai-
semista ja säätelyä: pettymyksen sietämistä, oman vuoron odottamista 
ja toisten oppilaiden huomioimista. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
unen, ravinnon, puhtauden, vuorovaikutuksen ja liikkumisen tärkeyden. 
Vuosiluokilla 3.–6. oppilas oppii ymmärtämään, että omalla toiminnalla 
on vaikutusta omaan ja yhteiseen hyvinvointiin sekä turvallisuuteen. 
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat oppivat tunnetaitoja ja sosiaalisia 
taitoja sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintata-
poja. Vuosiluokilla 7.–9. jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoin-
nin pohjan rakentamista. Erityisen tärkeää on luoda mahdollisuuksia it-
setuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä oh-
jata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat va-
hvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan myös oppiaineiden väli-
sessä yhteistyössä ns. ilmiöoppimisena. Ilmiöpohjainen oppiminen on 
yhteisöllinen prosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä tarkas-
telun kohteena olevasta ilmiöstä, opiskeltavista käsitteistä sekä tavoi-
teltavista taidoista. Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi 
selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden si-
sältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmis-
ta. Helsinkiläisissä kouluissa on toteutettu useampana lukuvuonna eri-
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laisia hyvinvointiin liittyviä oppimiskokonaisuuksia sekä järjestetty ta-
pahtumia esimerkiksi hyvinvointimessut.

Vuosiluokilla 7.–9. hyvinvointia käsitellään oppiainetasolla terveystie-
dossa, ja vuosiluokilla 1.–6. terveystieto sisältyy ympäristöoppiin. Vuo-
siluokilla 7.–9. opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien vu-
osiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Terveys-
tiedon tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen ke-
hittäminen. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöi-
tä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja 
hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetus suun-
nitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, koulu-
terveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisu-
uksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana 
yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria.

Lukion uusi opetussuunnitelma – hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat uuden lukiolain myötä 
ja astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
kehittää lukion opetusta ja toimintakulttuuria niin, että se edistää opis-
kelijoiden hyvinvointia. Tämä keskeinen tavoite muuttaa lukiokoulutusta 
monella tavalla: Uusi opetussuunnitelma korostaa toimintakulttuuria, 
jossa keskeistä on opiskelijalähtöisyys ja lukiolaisten osallisuus ja se 
kannustaa keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Uusi opetussu-
unnitelma ohjaa lukioyhteisön vahvempaan yhteistyöhön - hyvinvointia 
rakennetaan yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon hen-
kilöstön kanssa!

Keskeisin uudistus opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Kaikissa 
oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen 
osaaminen niissä toteutuu. Laaja-alaista osaamista arvioidaan opinto-
jaksoittain. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ovat muun muassa 
hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.

Hyvinvointiosaamisen tavoitteisiin kaikissa oppiaineissa kuuluu esimer-
kiksi se, että opiskelijat saavat valmiuksia omasta ja muiden hyvinvoin-
nista ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Samalla opiskelijan valmiudet 
tunnistaa myös hyvinvointia ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten 
uupumusta, kiusaamista ja häirintää kehittyvät ja opiskelija oppii osal-
listumaan niiden ehkäisemiseen. Hyvinvointiosaamisen kehittymisessä 
opiskelijoilla on tukenaan oma lukioyhteisönsä, ja opiskelijat auttavat 
myös toinen toisiaan. Opiskelija saa valmiuksia hakeutua itse tai ohjata 
muita hakeutumaan palvelujärjestelmien piiriin ongelma- ja poikkeusti-
lanteissa.
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Vuorovaikutusosaamisen tavoitteiden lähtökohtana on myötätunto, joka 
mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen. Yhteisön vuorovaikutuso-
saamista on se, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa lukioyhtei-
söön, ja hän tulee kuulluksi omana itsenään. Opiskelija kehittää vuoro-
vaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tun-
teitaan. Hän oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoi-
maan toisten tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja. Opiskelu on 
auttamista, oivallusten jakamista ja yhteistyötä, jossa koko lukioyhteisö 
toimii saman päämäärän eteen: kohti innostumista ja onnistumista.

Lukion uusi opetussuunnitelma nostaa yhteisöllisyyden hyvinvointia 
edistäväksi asiaksi. Tämän vuoksi Helsingin kaupungin lukioissa on 
aloitettu muun muassa vertaisohjaajuuden muotojen kuten tutortoimin-
nan vahvistaminen. 

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Työelämän jatkuvat muutokset, työelämässä vaadittavat taidot ja haas-
teet hyvinvoinnille on huomioitu ammatillisen koulutuksen tutkinnon pe-
rusteissa. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnot sisältävät yhteisiä 
tutkinnon osia, joissa opiskellaan hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä 
taitoja. Yhteisten tutkinnon osien Työelämässä toimimisen osa-alue se-
kä Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alue ovat pakollisia opin-
toja kaikille perustutkintoa suorittaville. Lisäksi näistä osa-alueista on 
mahdollista suorittaa myös valinnaisia opintoja. Työelämässä toimimi-
nen osa-alueessa opitaan työyhteisössä toimimisen taitoja huomioiden 
vahvasti työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Työkyvyn ja hyvinvoin-
nin osa-alueessa hankitaan osaamista oman työkyvyn ja -hyvinvoinnin 
suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on 
laatinut Ammattiosaajan työkykypassin, jonka avulla opiskelija hankkii 
osaamista omaehtoisesta toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisestä ja ter-
veyden hoitamisesta. Työkykypassin suorittaminen tukee ammatillista 
kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa taitoja vastata työkykyhaasteisi-
in, esimerkiksi työssä jaksamisen osalta. Lisäksi työkykypassi aktivoi 
osallistumaan ja osallistamaan sekä tukee itsenäisesti ja ryhmässä to-
imimista. Ammattiosaajan työkykypassi on mahdollista suorittaa amma-
tillisen peruskoulutuksen aikana ja siitä tulee merkintä tutkintoto-
distukseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hy-
vinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökoh-
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taisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto ja opiskelukyvyn edistäminen 
sekä tukeminen ovat kaikkien kouluissa työskentelevien ja opiskeluhu-
oltopalveluista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä. Opiskeluhu-
olto on osa yhteisön toimintakulttuuria, ja sen toiminta vahvistaa 
Helsingin kaupungin koulujen arvoja: osallisuus ja toimijuus, tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus, hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä tieto ja eetti-
syys.

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa koko yhteisö, opetta-
jat, koulutuspäälliköt, rehtorit, oppijat ja huoltajat sekä muu henkilökun-
ta, toteuttavat opiskeluhuoltoa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhte-
isöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toi-
mintakulttuuria ja toimia, joilla edistämme oppijoiden osallisuutta, oppi-
mista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi yhte-
isön hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
esteettömyyttä edistetään ja seurataan. Hyvinvointiin liittyviä aiheita 
käsitellään säännöllisesti henkilöstö- ja opettajainkokouksissa.

Yhteenveto

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi 
keskeinen painopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ong-
elmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida 
ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Mielenterveyden edistämisen 
toimenpiteitä on kirjattu erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkä-
isyn painopisteen toimenpiteisiin. Kiusaamisen vastaisen ohjelman 
(KVO13) toimenpiteisiin kuuluu sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaa-
mistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien systemaattinen käyttö 
jokaisessa koulussa ja opiskeluhuollon ammattilaiset ovat näiden edi-
stämisessä keskeisessä asemassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen 
tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa 
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koulun ja oppilaitoksen hyvinvo-
intitehtävä ei eroa niiden perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvinvo-
intitaidot, ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä. Kouluilla ja oppilaitoksil-
la on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen tukemiseen. 
Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen taitojen oppiminen on tärkeä olla pi-
dempiaikainen prosessi. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa ja ne 
kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiaineiden välinen yhtei-
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styö on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä ja harjoitella hyvin-
vointiin liittyviä asioita. 

Lautakunta kannattaa opettajien osaamisen vahvistamista mielenter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen taidoissa, riskitilanteiden tunnista-
misessa, elämänkriiseissä sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden 
tunnistamisessa. Opettajien osaamista vahvistamalla mielen hyvinvoin-
tia edistävät käytännöt saadaan osaksi kaikkia oppiaineita sekä opetus-
ta ja ohjausta erillisen kurssin sijaan.

Lautakunta esittää, että mielenterveyden ensiapukurssin sijaan on pa-
rempi olla koulun toimintaan sisäänrakennettu yhteisöllinen prosessi, 
jolla mielenhyvinvoinnin taitoja edistetään. Lisäksi lautakunta esittää, 
että kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteisiin kuvataan tarkem-
min mielenterveyden ylläpitämisen taitojen systemaattinen edistäminen 
opiskeluhuollon työntekijöiden ja opettajien toimesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Tuija Artama, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi
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§ 264
Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om ordnande av 
evenemang för klassisk musik i Sibeliusparken

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sampo Terho och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden låter bygga en estrad i Sibeliusparken och börjar ordna gra-
tiskonserter där med klassisk musik under sommaren.

Stadsstyrelsen konstaterar att tidigare erfarenheter ger vid handen att 
det går att ordna sommarkonserter i Sibeliusparken också utan en fast 
estrad.

Stadsmiljönämnden har nyligen godkänt en parkplan för Sibeliusparken 
och som det nu ser ut börjar parken upprustas nästa år. Parkplanen 
beaktar de behov som olika evenemang har. Den öppna platsen fram-
för Sibeliusmonumentet (Musikplatsen) förstoras så att småskaliga mu-
sikevenemang o.d. blir möjliga. Platsen får evenemangsel och där kan 
under tiden för evenemang placeras en liten flyttbar estrad med eller 
utan tak.

Vid beredningen av parkplanen har det också bedömts om det är möj-
ligt med en fast estradkonstruktion. En fast estrad skulle täcka en del 



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 352 (367)
Stadsfullmäktige

Ärende/33
07.10.2020

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

av parkvyerna och begränsa den övriga användningen av parken. Den 
skulle dessutom i onödan bestämma formen och storleken på framträ-
dandena där.

I Sibeliusparken ordnades 2014 en serie parkkonserter finansierad av 
staden i samarbete med aktörer på det fria musikfältet. Enligt slutrap-
porten från producenten av konsertserien lämpar sig parken för kam-
marmusik. Konserterna hade en publik på 200–300 personer. Parkens 
storlek gör att de inte går att ordna sådana parkkonserter med klassisk 
musik som lockar en stor mängd publik.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljösektorn har gett utlåtanden i 
ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 570

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 138

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen 
Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiin-
teän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näky-
vyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa 
ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilais-
ten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-
puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista 
myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka 
kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti 
sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin 
Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiik-
kielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.  

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ol-
laan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 
11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-
puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuun-
nitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin edu-
stalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää myös 
konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan voi ra-
kentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismahdollisu-
udet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.  

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston 
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näkyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos 
määrittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.  

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien jär-
jestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin va-
paan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppura-
portin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 
200–300 hengen yleisö.  

Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa pal-
velevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollai-
sista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista. 

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on 
Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö sijo-
ittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vai-
heisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä 
ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien 
paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollis-
ta ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsin-
kiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.  

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan 
tyypillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston 
kävijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla 
kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on 
esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuuli-
jamäärän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkai-
lijoiden iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdolli-
sesti jatkossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esi-
merkiksi lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki 
on tasa-arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutetta-
vissa päivästä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä asi-
ana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701
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aleksi.malmberg(a)hel.fi
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§ 265
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtag-
ningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sinikka Vepsä och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att ett provtagningsställe för Huslab ska inrättas på Jakobacka hälso-
station exempelvis på deltid kl. 8–11 på vardagsmorgnar.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är motiverat att inrätta ett prov-
tagningsställe enligt förslaget eftersom det inte skulle användas av så 
många och då trafikförbindelserna till andra provtagningsställen är go-
da. Provtagningsverksamheten har centraliserats till sjukhus och stora 
hälsostationer. För dem som bor i Jakobacka och Alpbyn finns Huslabs 
närmaste provtagningsställen t.ex. på Malms sjukhus och Parkstads 
hälsostation. Det går att komma till dessa för provtagning med eller ut-
an tidsbokning och dessutom på kvällarna. En smidig tillgång till labora-
torietjänster och mobila provtagningstjänster som erbjuds kunden 
hemma eller på servicecentren utvecklas i samarbete med Huslab.
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Social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtande-
na.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 572

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 266
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-011134, 2020-011136

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om underlättande av 
matlångtradarnas elförsörjning

 Motion av ledamoten Mia Haglund m.fl. om kalkyler över klimatkon-
sekvenser i detaljplanerna 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 359 (367)
Kaupunginvaltuusto

07.10.2020

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265 ja 266 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 234, 235, 236 ja 237 §: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.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

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.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265 och 266 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

234, 235, 236 och 237 § 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.
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Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

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;
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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-
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 365 (367)
Kaupunginvaltuusto

07.10.2020

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Leo Stranius Dani Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2020 367 (367)
Kaupunginvaltuusto

07.10.2020

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

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.10.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 22.10.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


