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Kokousaika 21.10.2020 18:00 - 22:52

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
osittain etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
osittain etänä

Pakarinen, Pia apulaispormestari
etänä

Razmyar, Nasima apulaispormestari
etänä
poistui 20:20, poissa: 273§ - 287 §

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
etänä

Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva etänä
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haatainen, Tuula etänä

poistui 20:34, poissa: 273 - 287 §
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä

poistui 20:00, saapui 21:50, poissa: 
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273-274 §
Harkimo, Joel etänä
Heinäluoma, Eveliina etänä
Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto etänä
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn
Niskanen, Dani etänä
Ohisalo, Maria etänä

poistui 20:30, poissa: 273 - 287 §
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita etänä
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu etänä
Stranius, Leo etänä
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Sydänmaa, Johanna etänä
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Turkkila, Matias
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä

poistui 21:25, poissa: 276 - 287 §
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
Korppi, Anu varajäsen

saapui 20:34, poistui 21:50, poissa: 
267 - 272§, 276 - 287 §

Lovén, Jape varajäsen
saapui 20:34, poissa: 267 - 272 §

Nordström, Laura varajäsen
etänä

Nuorteva, Johanna varajäsen
saapui 20:00, poissa: 267 - 272 §

Pajula, Matias varajäsen
etänä

Rissanen, Laura varajäsen
etänä

Taipale, Kaarin varajäsen
etänä
saapui 20:34, poissa: 267 § - 272 §

Tamminen, Lilja varajäsen
etänä

Venemies, Mauri varajäsen
etänä
saapui 21:45, poissa: 267 - 275 §

Nuorten edustajat

Kiattrakoolchai, August nuorisoneuvoston puheenjohtaja
etänä
läsnä: 272 §

Salminen, Nella nuorisoneuvoston jäsen
etänä
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läsnä: 272 §
Maaranen, Miro nuorisoneuvoston sihteeri

etänä
läsnä: 272 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtaja kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
267 - 272 §, 275 - 287 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
273 - 274 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
267 - 271 §, 276 - 287 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
272 - 273 §, osa 274 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 274 §, 275 §
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Tid 21.10.2020 18:00 - 22:52

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

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

delvis på distans
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

på distans
Vapaavuori, Jan borgmästare

delvis på distans
frånvarande: 287§

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
på distans

Razmyar, Nasima på distansbiträdande borgmästare
avlägsnade sig 20:20, frånvarande: 
273 - 287 §

Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
på distans

Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
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
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura på distans
Haatainen, Tuula på distans

avlägsnade sig 20:34, frånvarande: 
273 - 287§

Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans

avlägsnade sig 20:00, anlände 
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21:50, frånvarande: 273-274 §
Harkimo, Joel på distans
Heinäluoma, Eveliina på distans
Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
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
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
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 på distans

avlägsnade sig 20:30, frånvarande: 
273 - 287 §

Pajunen, Jenni
Parpala, Matti på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita på distans
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu på distans
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Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Turkkila, Matias
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta på distans
Vartiainen, Juhana på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna på distans
Väyrynen, Paavo på distans

avlägsnade sig 21:25, frånvarande: 
276 - 287 §

Yanar, Ozan på distans
Anttila, Maija ersättare

på distans
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
Korppi, Anu ersättare

anlände 20:34, avlägsnade sig 
21:50, frånvarande: 267 - 272 §, 
276 - 287 §

Lovén, Jape ersättare
anlände 20:34, frånvarande: 267 - 
272 §

Nordström, Laura ersättare
på distans

Nuorteva, Johanna ersättare
anlände 20:00, frånvarande: 267 - 
272 §

Pajula, Matias ersättare
på distans

Rissanen, Laura ersättare
på distans

Taipale, Kaarin ersättare
på distans
anlände 20:34, frånvarande: 267 - 
272 §

Tamminen, Lilja ersättare
på distans

Venemies, Mauri ersättare
på distans
anlände 21:45, frånvarande: 267 - 
275 §
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Representanter för ungdomar

Kiattrakoolchai, August ordförande i ungdomsrådet
på distans
närvarande: 272 §

Salminen, Nella ledamot i ungdomsrådet
på distans
närvarande: 272 §

Maaranen, Miro ungdomsrådets sekreterare
på distans
närvarande: 272 §

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
267 - 272 §, 275 - 287 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
273 - 274 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
267 - 271 §, 276 - 287 §

Antti Peltonen förvaltningschef
272 - 273 §, delvis 274 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 274 §, 275 §
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§ Asia

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

268 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

269 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupa-
jaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordföran-
de i miljö- och tillståndssektionen

270 Asia/4 Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilus-
ta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen 
ottaminen ilman julkista hakumenettelyä
Ändring av förvaltningsstadgan, skötsel av uppgifter enligt lagen om 
ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och ans-
tällning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande

271 Asia/5 Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hanke-
suunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-
enheten

272 Asia/6 Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020
Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2020

273 Asia/7 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020
Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2020

274 Asia/8 Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottami-
seksi
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av 
måsproblemet på Salutorget

275 Asia/9 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

276 Asia/10 Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen 
käyttöönotosta joukkoliikenteessä
Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljetter 
för en zon inom kollektivtrafiken

277 Asia/11 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta
Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaure-
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ring av Fredrikstorget

278 Asia/12 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

279 Asia/13 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemises-
ta
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande 
av möjligheterna för rovdjur att bygga bo

280 Asia/14 Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kiinteistöjen myyntipolitiikasta
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljningspo-
litiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

281 Asia/15 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

282 Asia/16 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä 
kaavaprosessissa
Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad an-
vändning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen

283 Asia/17 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuk-
sen Jokerikorttelin yhteyteen
Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering 
av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum

284 Asia/18 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

285 Asia/19 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

286 Asia/20 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontu-
mistilojen parantamisen selvittämisestä
Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om förbättring 
av samlingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka
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287 Asia/21 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 267
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
 Terhi Koulumies, tilalle Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Matias Pajula
 Osmo Soininvaara, tilalle Lilja Tamminen
 Hannu Oskala, tilalle Laura Nordström
 Ilkka Taipale, tilalle Maija Anttila

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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§ 268
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Kauko 
Koskinen ja Anna Vuorjoki sekä varalle valtuutetut Satu Silvo ja Daniel 
Sazonov.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Kauko Koskinen ja Anna Vuorjoki sekä varalle valtuu-
tetut Satu Silvo ja Daniel Sazonov.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 269
Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lu-
pajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Sameli Sivoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jäse-
nen luottamustoimista

 valitsi Antti Möllerin varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

 valitsi Antti Möllerin jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiym-
päristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Valtuutettu Reetta Vanhanen ehdotti Antti Mölleriä varajäseneksi kau-
punkiympäristölautakuntaan sekä jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sameli Sivoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jä-
senen luottamustoimista

 valitsee _______ varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

 valitsee _______ jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sameli Sivosen (Vihr.) 5.6.2019 § 189 vara-
jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä jäseneksi ja varapu-
heenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Sameli Sivonen pyytää 17.9.2020 
eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja 
lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista työtehtä-
viin liittyvistä syistä johtuen.

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
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1 Eronpyyntö 17.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 623

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sameli Sivoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jä-
senen luottamustoimista

 valitsee _______ varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

 valitsee _______ jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 270
Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntako-
keilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuh-
teeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Käsittely

Valtuutettu Pentti Arajärvi ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana, että 23 luvun 2 §:n 1 kohtaa jatketaan: …ja viran tällaiselle 
täyttämiselle on erityinen syy.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: 23 luvun 2 §:n 1 kohtaa jatketaan: …ja viran tällaiselle täyt-
tämiselle on erityinen syy.

Jaa-äänet: 62
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biau-
det, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Ju-
va, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Laura 
Nordström, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, 
Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Tuula Haatainen, Abdirahim 
Husu Hussein, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä
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Tyhjä: 11
Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Hag-
lund, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Petra Ma-
lin, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoita-
minen

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 5.12.2019 Helsingin kaupungin kokei-
lualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden edistämisen 
kuntakokeiluun. Kaupunginhallitus päätti Helsingin osallistumisesta eril-
lislainsäädännöllä valmisteltavaan kokeiluun 3.2.2020, § 88. Kokeilussa 
kaupunki tulee vastaamaan julkisen työvoimaviranomaisen roolissa 
työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä muiden työllisyyttä edistä-
vien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville 
asiakkaille. 

Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä ne työttömät työnhakijat, jotka ei-
vät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi 
kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vie-
raskieliset työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat 
työnhakijat.
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Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin kaupunki hoitaa Uudenmaan 
työ- ja elinkeinotoimiston sijasta omien asiakaskohderyhmiensä osalta 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut 
henkilöasiakkaan palveluohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät. Lisäksi 
kaupunki saa oikeuden tehdä päätöksiä asiakkaidensa työllistymisestä 
palkkatuettuun työhön tai starttirahalla valtion työllisyysmäärärahoista. 
Kaupunki antaa myös työttömyysturvalaissa tarkoitetun työttömyyse-
tuuden maksajia sitovan työvoimapoliittisen lausunnon koskien edelly-
tyksiä tukea työttömän työnhakijan omaehtoista opiskelua työttömyyse-
tuudella. 

Lisäksi kaupunki voi työvoimaviranomaisen roolissa ottaa vastaan yri-
tysten ja työnantajien työpaikkailmoituksia sekä ehdottaa työnantajille 
sopivia työnhakijoita kokeilualueen asiakkaista. Näiden kokeilulaissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten kaupungilla on käyttöoikeus 
työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmiin. Helsingin kaupun-
gin kokeilulain mukaisia tehtäviä hoitavilla viranhaltijoilla on myös nä-
kymä työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmän avoimiin työ-
paikkoihin ja kaikkiin työnantajatietoihin.  

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp) 4.6.2020. Täydennysesi-
tys (HE 114/2020 vp) annettiin 27.8.2020. Asia on käsittelyssä työelä-
mä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa on käynnissä asiantuntijakuule-
miset. Ehdotettu laki tulisi voimaan jo 1.1.2021. Kokeilulain mukaisten 
tehtävien hoitamiseen 1.1.2021 alkaen on siksi varauduttava hallinto-
säännön muuttamisella, vaikka lakia ei ole vielä hyväksytty.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupun-
gille siirtyvien tehtävien vuoksi kaupunginhallituksen toimivaltaan ehdo-
tetaan lisättäväksi päättäminen työllisyyden edistämisen kuntakokeilus-
ta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta, kokeilualueen kun-
nan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelevästä viranomai-
sesta sekä kaupungin puhevallan käyttämisestä kokeilualueen kunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhaku- ja laillisuusvalvonta-asioissa. 
Kokeilukokonaisuuden erillisyydestä johtuen siihen liittyvä toimivalta on 
perusteltua osoittaa kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle, jolloin 
kaupunginhallitus voi siirtää toimivallan kaupungin organisaatiossa tar-
koituksenmukaisille tahoille. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020 ja toden-
nut, ettei sillä ole ehdotukseen sääntöteknisiä huomioita. Sääntötyö-
ryhmä totesi lisäksi, että kokeilulain mukaiset tehtävät tulee mainita 
kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla toimivaltaa siirretään.

Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä. Saman pykälän 3 momentin mukaan virkasuh-
teeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on si-
jaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, 
taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen 
toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen 
osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää-
detty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnanta-
jan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai 
sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka 
muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. 

Voimassa olevan hallintosäännön 23 luvun 2 §:n mukaan henkilö voi-
daan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, 
johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pä-
tevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut. 

Hallintosääntöä muutettaisiin niin, että siihen lisätään nykyisten perus-
teiden lisäksi viran määräaikainen täyttö, viran uudelleen täyttäminen 
kohdassa tarkemmin määriteltävin perustein sekä palvelussuhdetta 
koskevat uudelleenjärjestelyt. Selkeyden vuoksi ehdotettava muotoilu 
sisältäisi lisäksi nimenomaisen viittauksen kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädettyihin perusteisiin.  

Palvelussuhteen uudelleenjärjestelyjä koskeva kohta liittyy henkilöstön 
palvelussuhteen jatkuvuuden turvaamiseen esimerkiksi toiminnan uu-
delleenjärjestelytilanteissa, kuten laajoissa organisaatiouudistuksissa. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista ja työsopimuslaista johtu-
vien työnantajavastuiden toteuttamisen ja henkilöstön palvelussuhteen 
jatkuvuuden takaamisen johdosta voi olla perusteltua täyttää virka il-
man julkista hakumenettelyä. 

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutosehdotuksen 21.9.2020. Sääntötyö-
ryhmä piti olennaisena varmistaa kaupunkitasoisella soveltamisohjeella 
huomion kiinnittämisen julkisen hakumenettelyn pääsääntöön ja siihen, 
että ehdotettuja perusteita ei saa soveltaa laajentavasti. 

Hallintosäännön muutos työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mu-
kaisten tehtävien hoitamisesta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin kaupunginhallituksen toimi-
valtaan lisättäisiin uusi 5 kohta: 

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai 
viranhaltija päättää,
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5  työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten teh-
tävien hoitamisesta, kokeilualueen kunnan päätöksestä tehdyn oikaisu-
vaatimuksen käsittelevästä viranomaisesta sekä kaupungin puhevallan 
käyttämisestä kokeilualueen kunnan päätöksiä koskevissa muutoksen-
haku- ja laillisuusvalvonta-asioissa.

Hallintosäännön muutos virkasuhteeseen ottamisesta ilman julkista hakumenettelyä

Hallintosäännön 23 luvun 2 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn 
lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen,

1  jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö

2  jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin ha-
keneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta vir-
kaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen 
aloittamispäivää tai ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan tai siitä syystä, 
että virkasuhde puretaan koeaikana taikka siitä syystä, että virkaan ot-
tamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia 
palautettu uudelleen käsiteltäväksi

3  johon Helsingin kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa 
pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut

4  johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdet-
taan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2020 § 643

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

05.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi
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§ 271
Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen han-
kesuunnitelma

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhete-
nin perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa huhtikuun 
2020 kustannustasossa.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Laura Kolben kannat-
taman hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään esityksen valtuusto kehottaa selvittämään miten 
tulevissa vastaavissa hankkeissa ilmanvaihtoratkaisuja tarkista-
malla hankesuunnitelman kustannuksissa voidaan säästää 
hankkeen laatua terveyden ja historiallisten arvojen kannalta 
samalla kohentaen.

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin ensin yksimielisesti.

2 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen valtuusto kehottaa selvittä-
mään miten tulevissa vastaavissa hankkeissa ilmanvaihtoratkaisuja 
tarkistamalla hankesuunnitelman kustannuksissa voidaan säästää 
hankkeen laatua terveyden ja historiallisten arvojen kannalta samalla 
kohentaen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, Pet-
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rus Pennanen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 49
Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Lilja Tamminen, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, An-
na Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin eh-
dottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin toimipisteen rakennukseen 
suunnitellaan laajaa teknistä ja toiminnallista perusparannusta. Nykyi-
nen rakennus on teknisen perusparannuksen tarpeessa eikä se toimin-
nallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Perusparan-
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nuksen tavoitteena on turvallinen, toimiva ja terveellinen oppimisympä-
ristö, joka tukee uuden opetussuunnitelman mukaista koulutoimintaa.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yh-
teensä 14 955 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 
2022 ja valmistua toukokuussa 2024. 

Esittelijän perustelut

Cygnaeus enhetenin rakennus

Grundskolan Norsen on ruotsinkielinen yhtenäiskoulu luokille 1–9. Kou-
lu toimii kolmessa eri toimipisteessä. Cygnaeus enhetenin toimipisteen 
rakennuksessa osoitteessa Ratakatu 8 järjestetään perusopetusta 230 
lapselle (luokat 1–4)  ja lisäksi varhaiskasvatusta 50 esikoululaiselle.

Rakennus on kaupunginarkkitehti Karl Hård af Segerstadin suunnitte-
lema myöhäisjugendtyylinen koulurakennus, joka on valmistunut vuon-
na 1910. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa 
”Opintiellä, helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980” rakennus on si-
joitettu korkeimpaan arvoluokkaan 1+. Rakennuksessa on vuosien var-
rella tehty lukuisia korjaustoimenpiteitä, mutta ei kattavaa perusparan-
nusta. Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-1, raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Piharaken-
nus on suojeltu merkinnällä sr-2. Tontin kaakkoisreunan aita ja itäpuo-
len tammi on merkitty säilytettäviksi. 

Tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkotarkastelun perus-
teella rakennus on tarpeellinen alueen palveluverkon osana. Oppilas-
määrä ei kasva nykyisestä peruskorjauksen myötä. 

Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan perusparan-
nuksen tarpeessa. Talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. 
Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa ai-
heuttavat sisäilmariskin. Rakennuksesta puuttuvat pääosin salaojat ja 
maanvastaisten seinien vedeneristys. Julkisivujen rappauspinnoite on 
käyttöikänsä päässä. Rakennuksen esteettömyyttä, paloturvallisuutta ja 
pihan toiminnallisuutta tulee parantaa. 

Lisäksi uuden opetussuunnitelman mukainen opetustoiminta edellyttää 
tilojen päivittämistä. Nykyisellä oppilasmäärällä tilat (esimerkiksi wc-tilat 
ja ruokahuollon tilat) eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. 

Perusparannuksen hankesuunnitelma
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Hankkeen tavoitteena on terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, 
joka tukee uuden opetussuunnitelman mukaista koulutoimintaa siten, 
kuin se suojellussa koulurakennuksessa on mahdollista. Hankkeessa 
uusitaan kaikki talotekniset asennukset, parannetaan energiatehok-
kuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. 
Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja ra-
kennetaan uusi salaojitus- ja hulevesijärjestelmä sekä kunnostetaan 
koulun piha.

Hankkeessa tehostetaan hallinto- ja oppilashuollon tiloja. Niihin järjes-
tetään esteetön käynti. Ruokailutilojen sijainti muutetaan keskeisem-
mäksi ja toteutetaan ajanmukaiset keittiötilat. Aine- ja yleisopetustilojen 
järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja tilojen 
monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen ja käytävien akustiikkaa pa-
rannetaan. Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta paranne-
taan. Vanhoja koristemaalauksia entisöidään ja osa vanhoista kiintoka-
lusteista säilytetään ja kunnostetaan. 

Kohteeseen rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuksessa 
uusitaan kokonaisuudessaan lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät. Ra-
kennuksen sähköjärjestelmät kuten automaatio-, valaistus-, lukitus-, 
turva-, kulunvalvonta-, AV- ja tietotekniset järjestelmät uusitaan tämän 
päivän vaatimusten mukaisiksi. 

Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa rakenteiden lisäeris-
tyksellä (ylä- ja alapohjat), ikkunoiden kunnostuksella ja niiden lämmö-
neristävyyden parantamisella, ilmanvaihtojärjestelmän uusimisella ja 
ilmanvaihdon tarpeenmukaisella ohjauksella sekä LED-valaistuksella. 

Hankkeen laajuus ja aikataulu

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laa-
juus on 4 195 brm², 2 542 htm², 2 019 hym². Uuden ilmanvaihtokone-
huoneen rakentaminen (koneet sijoitetaan koteloituna ullakkotilaan) 
sekä rakennusten laserkeilattu tarkistusmittaus lisää rakennuksen brut-
toalaa noin 1 176 m². Piha-alueen laajuus on noin 1 724 m². 

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja valmistua tou-
kokuussa 2024.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14  955 000 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa. 

Rakentamiskustannuksia korottavat seuraavat, kustannusarvioon sisäl-
tyvät tekijät:
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********** 

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosille 2020–2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 9 000 000 euroa vuosille 2022–2023. 
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 14 955 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon seuraavassa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Tilakustannus käyttäjälle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on arviolta noin 
123 160 euroa ja vuosivuokra noin 1 477 920 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 48,45 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 44,41 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,04 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 2 542 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustan-
nusten mukaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Pääomavuokran osuus eli laskennallinen tilakustannus muodostuu pe-
rusparannuksen investointikustannuksesta, aiemmista investoinneista 
teknisen nykyarvon mukaan laskettuna, tontinvuokrasta sekä niistä 
väistökustannuksista, jotka kohdistuvat tälle hankkeelle.

Arvioidut osuudet ovat:

 perusparannuksen investointikustannuksen arvioitu laskennallinen 
osuus 26,47 euroa/htm²/kk 

 aiemmista investoinneista teknisen nykyarvon mukaan laskettu 
osuus 11,56 euroa/htm²/kk 

 tontinvuokra 1,14 euroa/htm²/kk 
 Eiranrannan väistökustannuksista hankkeelle kohdistuva osuus 

5,24 euroa/htm²/kk.

Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 23 850 euroa ja vuosi-
vuokra noin 286 200 euroa. Kuukausivuokra on 11,47 euroa/htm², josta 
pääomavuokran osuus on 7,52 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,95 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena ollut aiempiin tietoihin 
perustuva huoneistoala on 2 079 htm². Nykyinen vuokra on jäänyt jäl-
keen tekniseen nykyarvoon perustuvasta tilakustannuksesta, koska ai-
emmin tehdyille yhteensä noin 2,9 miljoonan euron teknisille korjauksil-
le ei, aiempien ohjeiden mukaisesti ole kohdistettu vuokravaikutusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan yllä olevaa nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väis-
tötilojen kustannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan. Vuokraan vai-
kuttava osuus väistötilakustannuksista 22 kuukauden ajalle on yhteen-
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sä noin 2 932 097 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunnitel-
massa esitettyihin rakentamiskustannuksiin. Väistötilojen tilakustan-
nukseen jyvitettävä osuus on 5,24 euroa/htm²/kk, eli 13 017 euroa kuu-
kaudessa ja 156 210 euroa vuodessa.

Tilakustannusten kohdentamisperiaate pyritään määrittelemään uudel-
leen noudattaen kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymää 
kiinteistöpoliittista ohjelmaa (kohta 4.4) siten, että arvorakennusten kal-
liimmat tilakustannukset eivät kohdistuisi yksittäisiin rakennuksiin ny-
kyisellä tavalla.

Väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään perusparannuksen toteutuksen ajaksi 
8/2022–5/2024 väistötiloihin Eiranrannan paviljonkiin, joka palvelee täl-
lä hetkellä Tehtaankadun ala-asteen väistötilana. Väistötilan hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2019 § 699. 
Eiranrannan paviljongin väistötilakäytöstä syntyvä kokonaiskustannus 
22 kuukauden ajalta on yhteensä noin 3 276 000 euroa (alv. 0 %). 

Hankkeen valmistelu ja toteutus

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan rakennus-
valvonnan, asemakaavoituksen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen 
edustajia. Lisäksi on kuultu esteettömyysasiamiestä ja kaupunginmu-
seon edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä. Koulun opettajat ovat osallistuneet pedago-
gisen suunnitelman laadintaan.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-palvelut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.9.2020 § 215 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 622

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhete-
nin perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa huhtikuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 215

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.6.2020 päivätystä Grundskolan Norsen, Cygnaeus enheten peruspa-
rannuksen hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Koulun laati-
massa pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja 
tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnal-
lisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pijoiden näkemykset tilojen kehittämisestä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää vuokrahintaa korkeana ja huo-
mauttaa, että korkea hinta johtuu pääosin teknisistä ja rakennussuoje-
lullisista korjauksista eikä toiminnallisista muutoksista. Nämä kustan-
nusvaikutukset tulisi tuoda esiin kustannuserittelyssä ja vuokran määrit-
telyssä. Lisäksi lautakunta toivoo, että tulevissa hankesuunnitelmissa 
hankkeiden kustannusrakenne esitetään nykyistä selkeämmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 91

HEL 2020-006442 T 10 06 00
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Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin 
perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymis-
tä siten, että hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa 
huhtikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 272
Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2020.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet teh-
dään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä 
lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut por-
mestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruu-
ti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. 

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun val-
tuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston va-
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litsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallinto-
säännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammi−kesäkuun 2020 aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 29 aloitet-
ta, joista 25:een on vastattu. 11.6.2020 jälkeen saapuneet neljä aloitet-
ta ovat teknisen virheen vuoksi jääneet kirjaamatta ja ne tuodaan val-
tuustolle tiedoksi kun nuorten aloitteita seuraavan kerran käsitellään.

Aloitteet jakaantuvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (10), kau-
punkiympäristön toimialan (7), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), 
sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (3) toimintaan. 
Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koonnin kansilehdeltä. 
Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien 
vastaukset liitteineen. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat 
nuorisopalvelujen tiedossa.

Nuorisoneuvosto on 14.9.2020 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt 
huomiota siihen, että nuorten tekemien aloitteiden määrä on vähenty-
nyt yli puolella viime vuoden alkupuoleen verrattuna. Nuorisoneuvoston 
arvion mukaan syynä saattaa olla se, että toteutuskelpoisetkaan aloit-
teet eivät välttämättä johda konkreettisiin toimenpiteisiin eikä vastausta 
saada riittävän nopeasti. Nuorisoneuvosto katsoo, että kaikkien helsin-
kiläisten nuorten monimuotoisen osallistumisen tukemiseksi on tärke-
ää, että myös muut kuin nuorisoneuvoston jäsenet ottavat aloitejärjes-
telmän käyttöön edistääkseen tärkeäksi näkemiään asioita. Lausunto 
on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Pitkä vastausaika on noussut nuorisoneuvoston lausunnoissa esiin ai-
emmillakin kerroilla. Vastausten ripeyteen on pyritty kiinnittämään 
huomiota ja osaan aloitteista on nyt saatu vastaus aiempaa nopeam-
min. Koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen kiire erityisesti 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla näkyy nyt käsittelyssä olevien 
aloitteiden vastausajoissa. 

Nuorten aloitejärjestelmää kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialal-
la loppuvuoden aikana. Tämä vastaa osaltaan nuorisoneuvoston huo-
leen siitä, että osa nuorista ei tiedä aloitejärjestelmän olemassaolosta 
tai suhtautuu varovaisesti sen tosiasiallisiin vaikuttamismahdollisuuk-
siin. Asiakashaastatteluja ja palvelumuotoilua nuorten näkökulmasta on 
jo tehty. Syksyn aikana keskitytään taustajärjestelmään ja käsittelypro-
sessiin ja pyritään löytämään verkkopalvelun avulla ratkaistavia kehi-
tyskohtia. Aloitejärjestelmä tulee osaksi vuoden vaihteessa julkaistavaa 
Nuorten Helsinkiä siten, että aloitteen tekeminen ja seuranta palvelus-
sa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alkupuolella.

Nuorten aloitejärjestelmästä on tehty kesän aikana esittelyvideo, jossa 
nuoret mm. kertovat miten helppoa aloitteen tekeminen on ja millaisia 
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toimenpiteitä aloitteiden pohjalta on tehty. Video on kaksikielinen (suo-
mi ja ruotsi) ja tekstitetty molemmilla kielillä, joten se on saavutettava 
myös kuulovammaisille. Se voidaan tarvittaessa tekstittää myös eng-
lanniksi. Video julkaistaan Helsinki-kanavalla, josta sitä on helppo ja-
kaa. Videota tullaan syksyn aikana markkinoimaan nuorille sosiaalisen 
median kampanjalla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 625

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2020.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään.

Käsittely

05.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 
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"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 273
Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020

HEL 2020-000107 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet ja vastaukset 1.1. - 30.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1. - 30.6.2020 välisenä aikana 
kaksi kappaletta.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteet koskevat kaupunkiympäristön toimialaa. Aloitteiden tekijöille 
on vastattu apulaispormestarin kirjeellä, jota varten on pyydetty toimia-
lan lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloit-
teita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.
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Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sal-
lita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet ja vastaukset 1.1. - 30.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 597

HEL 2020-000107 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 274
Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpotta-
miseksi

HEL 2019-009558 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 Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
säisessä Helsingissä koko toriaika on valoisaa aikaa. Häiriövalon voi-
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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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 244

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 604

HEL 2019-009558 T 00 00 03

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 
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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-
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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§ 275
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen 
pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: 

Aloitevastuksessa ei esitetä konkreettisia keinoja sähköpotkulautojen 
holtittomasta pysäköinnistä seuraavien turvallisuuteen ja yleiseen viih-
tyvyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi Helsingissä.  Helsingin 
tulee pääkaupunkina aloittaa ratkaisujen löytämiseksi tavoitteelliset 
neuvottelut liikenneministeriön kanssa. Palautetaan aloite valmisteluun 
ja laaditaan suunnitelma, miten sähköpotkulautojen pysäköinnille Hel-
singissä saadaan selkeät säännöt.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Aloitevastuksessa ei esitetä konkreettisia keinoja sähkö-
potkulautojen holtittomasta pysäköinnistä seuraavien turvallisuuteen ja 
yleiseen viihtyvyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi Helsingissä.  
Helsingin tulee pääkaupunkina aloittaa ratkaisujen löytämiseksi tavoit-
teelliset neuvottelut liikenneministeriön kanssa. Palautetaan aloite val-
misteluun ja laaditaan suunnitelma, miten sähköpotkulautojen pysä-
köinnille Helsingissä saadaan selkeät säännöt.

Jaa-äänet: 57
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-
aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Ve-
ronika Honkasalo, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kol-
be, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
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Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 22
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Mika Ebeling, 
Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, 
Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Satu Silvo, Kaarin 
Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 4
Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Petra Malin, Leo Stranius

Poissa: 2
Otto Meri, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.
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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. 
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 245
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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

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

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:
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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 
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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 37 (228)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
21.10.2020

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

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 
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
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
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§ 276
Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen 
käyttöönotosta joukkoliikenteessä

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 246

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

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

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
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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. 

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-
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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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 277
Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostami-
sesta

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Hel-
singin torien käyttöä voitaisiin parhaiten lisätä helsinkiläisten 
viihtyvyyden ja hyvän ilmapiirin edistämiseksi. (Silja Borgars-
dottir Sandelin)

Käsittely

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ehdotti valtuutettu Björn Måns-
sonin kannattama hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Hel-
singin torien käyttöä voitaisiin parhaiten lisätä helsinkiläisten 
viihtyvyyden ja hyvän ilmapiirin edistämiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdottama toivomusponsi 
JAA, vastustus EI 

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten 
Helsingin torien käyttöä voitaisiin parhaiten lisätä helsinkiläisten viihty-
vyyden ja hyvän ilmapiirin edistämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
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Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Jape 
Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Matias Turk-
kila

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin 
ehdottaman toivomusponnen.

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 
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
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 249

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

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 525

HEL 2019-012409 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 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 
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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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§ 278
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 250

HEL 2019-012940 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 529

HEL 2019-012940 T 00 00 03

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-
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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.

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 
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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-
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-
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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-
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-
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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 
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-
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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:

"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
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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

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.
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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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§ 279
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 251

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

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 569

HEL 2019-012943 T 00 00 03
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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

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.
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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 
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 
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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

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 280
Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den kiinteistöjen myyntipolitiikasta

HEL 2020-000553 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 Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 252

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

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
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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.”

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 
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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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 281
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 258

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

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:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 74 (228)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
21.10.2020

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

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.

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-
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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-
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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§ 282
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 
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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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 260

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 78 (228)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
21.10.2020

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

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 485

HEL 2020-001931 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

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. 
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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-
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. 
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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 

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.

https://forumvirium.fi/virtuaalivehrea/
https://www.stadinilmasto.fi/viherkerroin/
https://www.hel.fi/static/rakvv/lomakkeet/viherkerroin-kayttoohje.pdf
https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/
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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

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 283
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 261

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

HEL 2020-002464 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

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. 
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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-
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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§ 284
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 263

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 605

HEL 2020-002463 T 00 00 03

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 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
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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-
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-
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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.

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-
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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-
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-
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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-
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-
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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. 

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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§ 285
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

Kaupunginvaltuusto 07.10.2020 § 265

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

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 572

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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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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§ 286
Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoon-
tumistilojen parantamisen selvittämisestä

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin on huolehdittava siitä, että Kontulan ostos-
keskuksessa tai sen läheisyydessä on yhdistysten toimintaa, erityisesti 
vanhempien kontulalaisten tarpeita, palveleva tila. Kontulan ostoskes-
kuksen yhteydessä tai läheisyydessä on kirjasto, nuorisotalo sekä so-
siaaliasema Symppis ja kokoustila Wanha Posti. Aloitteen allekirjoitta-
jien mukaan mikään näistä ei ole täysin sovelias erityisesti sellaiseen 
yhdistys- ja harrastustoimintaan, jossa pitäisi olla esteettömät mahdolli-
suudet. 

Kaupungin tilojen tarjoaminen asukaskäyttöön

Helsingin kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksia kaupunkistrategian ja osallisuus- ja vuorovaiku-
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tusmallin mukaisesti. Osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin sisältyy tilojen 
tarjoaminen yhteisölliseen ja asukkaiden omaehtoiseen toimintaan 
avaamalla kaupungin tilojen käyttöä. Julkisia ja yksityisiä tiloja tarjoa-
malla avoimeen yhteisölliseen toimintaan tuetaan alueellisesti tasapuo-
lisia osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Helsinki edistää ak-
tiivisesti julkisten alueiden tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoi-
mintaan sekä vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuk-
sessa olevien tilojen käyttöä.

Kaupunginhallitus päätti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista 
20.8.2018 § 505. Asukaskäytön periaatteilla helpotetaan kaupungin ti-
lojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Periaatteiden 
pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansa-
laisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Li-
säksi kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa ottamaan 
huomioon asukaskäytön mahdollistamisen soveltuvin osin kaikissa uu-
disrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä muita toimialoja huoleh-
timaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä 
sähköiseen varausjärjestelmään. 

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymässä Helsingin kau-
pungin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa todetaan, että Helsinki on vas-
tuullinen kiinteistönomistaja, mihin kuuluu myös se, että kaupunki pitää 
huolta tilojen esteettömyydestä. Tilojen on oltava kaikkien kaupunkilais-
ten käytettävissä. Tilamuutosten yhteydessä huomioidaan asukaskäy-
tön erityistarpeet. Tavoitteena on, että kaupungin tiloja on helppoa ja 
turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Kaupun-
gin tilojen asukaskäyttöä edistetään muuttamalla tilojen lukituksia, ku-
lunvalvontaa ja taloteknisten järjestelmien kuten ilmanvaihdon ja valais-
tuksen ohjausta palvelemaan tilojen omavalvontaista käyttöä. Tällöin ei 
tarvita iltavahtimestareita, ja tilojen käytöstä aiheutuu vähemmän kus-
tannuksia. Tilaturvallisuusohjeessa linjataan tilojen avaamisen suunnit-
telua. Omavalvontaisen käytön edellytyksiä kasvatetaan erillisellä mää-
rärahalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 § 400 Helsingin kaupungin toimi-
tilastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-
alueet toteutettavaksi. Toimitilastrategian linjauksiin sisältyy linjaus sii-
tä, että kaupungin tilaomaisuuden arvoja ovat muun muassa terveelli-
syys, turvallisuus ja esteettömyys sekä kaupunkirakenteen ja kaupun-
kikuvan tukeminen.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma edellyttää, että kaikki 
julkiset kohteet rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi. Esteettö-
män ympäristön vaatimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL 2000) ja asetuksen (MRA 2000) yleisissä tavoitteissa mainittuun 
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sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatukseen ja liikkumisen tasa-
arvoon, jolla tarkoitetaan kaikille väestöryhmille iästä, sukupuolesta, lii-
kuntakyvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaikasta yms. riippuma-
tonta mahdollisuutta liikkua ja turvattua peruspalvelujen saavutettavuut-
ta. Helsingin kaupungin palveluiden esteettömyystiedot löytyvät tilakoh-
taisesti Palvelukartta-verkkopalvelusta.

Kontulan alueella asukkaiden käytettävissä olevat tilat ja alueen kehittämistyö

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja, joita voidaan käyttää asukastoimintaan. Tiloja ovat muun muassa 
lähiöasema, seniorikeskus, päivätoimintatila Symppis, nuorten toimin-
takeskus Luuppi, palvelukeskus, kirjasto, uimahalli, asukaspuisto, per-
hetalo Naapuri, liikuntapuisto sekä Keinutien ja Kontulan ala-asteet. 

Sosiaali- ja terveystoimiala ylläpitää Kontulassa seniorikeskusta, mata-
lan kynnyksen päihdepalvelujen päivätoimintatila Symppistä ja asukas-
tila lähiöasemaa. Kontulan seniorikeskuksen ja sen yhteydessä olevien 
palvelu- ja päivätoimintakeskuksen tilat ovat esteettömät, ja tiloissa on 
huomioitu liikuntaesteisten ja aistivammaisten tarpeet. Seniorikeskuk-
sen yhteydessä on esteettömiä autopaikkoja. Tasainen ja valaistu kul-
kureitti sisäänkäynnille on valmistettu liikkumista ohjaavasta pintamate-
riaaliasta. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu au-
tomaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. Se-
niorikeskuksessa on esteettömäksi merkittyjä wc-tiloja ja kiinteä induk-
tiosilmukka useissa tiloissa.

Kontulan päivätoimintatila Symppis sijaitsee katutasossa. Lisäksi sa-
massa toimipisteessä toimii Kontupiste, joka tarjoaa neuvontaa ja 
opastusta tietotekniikka-asioissa. Kontulan lähiöaseman toisessa ker-
roksessa sijaitseviin tiloihin on pääsy hissillä. Sekä Symppiksen että 
lähiöaseman ovien ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle 
esimerkiksi pyörätuolin kanssa. Kulkureitit sisäänkäynneille ovat tasai-
set, riittävän leveät ja valaistut. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023–2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen mää-
rää alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun 
henkilökuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laa-
juus ja erityispiirteet. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausun-
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nossaan, että Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tä-
mänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vai-
heessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta. 
Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että Kontulan 
toimintakeskus Luupin nuorisotiloja käytetään asukas- ja järjestötoimin-
taan. Toimipiste sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan 
pääsee tarvittaessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin es-
teettömät. Nuorisotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten 
ryhmille ja nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. 
Järjestökäyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja. 

Kontulan kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön 
pääsy. Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja valaistu. Asiointipis-
teessä on opasteet, ja sisätiloissa on käytetty liikkumista ohjaavaa pin-
tamateriaalia. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu 
automaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. 
Kirjastossa on esteettömäksi merkitty wc-tila. Kirjastossa ei tällä hetkel-
lä ole säännölliseen järjestökäyttöön vuokrattavissa olevaa kokoontu-
mistilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltu-
vien tilojen kehittämistä. Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen vahvat 
osallisuusverkostot ja laajemmin asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilo-
jen, palvelujen ja toiminnan suunnitteluun. Toimintamalleihin voidaan 
ottaa mallia esimerkiksi Maunulatalon suunnittelusta ja toiminnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupungin 
on syytä turvata esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskes-
kuksen ympäristössä. Lisäksi se toteaa, että kaupungin uusissa tila-
hankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen asukaskäytön tarpeet 
huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköisen lukituksen ja tur-
vallisuuden suunnittelussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta viit-
taavat lausunnoissaan Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämiseen 
liittyvään ideakilpailuun 24.2.–22.5.2020, jonka toteuttivat liikekiinteistö-
jä Kontulan ostoskeskuksen alueella omistavat yhtiöt. Kontulan liike- ja 
palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti sekoittaen 
kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puisto-, virkistys- 
ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen identiteettiä ja 
kaupunkikulttuuria. Kaupunki oli mukana järjestämässä kilpailua omis-
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tamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnas-
sa, maanomistajana sekä lähtötietojen antajana. Kilpailua varten koot-
tiin alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita sparraustyöpajaan, 
joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden 
tarvitsemista tiloista. Kilpailun tavoitteisiin sisältyi keskusta-alueen yh-
teisöllisyyden vahvistaminen. Kilpailijoilta pyydettiin ideoita ostoskes-
kuksen vetovoiman lisäämiseksi. Ideat saattoivat liittyä esimerkiksi kult-
tuuriin, vapaa-aikaan, yhteisöllisyyteen ja asukastoimintaan.

Arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehtitoimisto Opuksen ehdotus Vaellus. 
Ehdotuksessa todetaan, että tärkeänä suunnittelun lähtökohtana on 
Kontulan ostoskeskuksen alueen nykyisen monikulttuurisuuden, yhtei-
söllisyyden ja yrittäjyyden säilyttäminen sekä viihtyvyyden ja turvalli-
suuden parantaminen koko alueella, myös rakentamisvaiheiden aikana 
ja niiden välillä. Niin asukkaille, asiakkaille kuin kävijöillekin avoimia jul-
kisia tiloja on luotu kehittämään yhteisöllistä toimintaa ja kulttuurien vä-
listä vuorovaikutusta. Samanaikaisesti on pyritty tunnistamaan ja mah-
dollistamaan erilaisia tapoja ja tarpeita siten, että alueen monikulttuuri-
nen luonne voidaan säilyttää ja tuoda entistä paremmin näkyväksi kau-
punkitilassa.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kilpailun tar-
koituksena oli lisäksi selvittää alueen kaavoituspotentiaali sekä käyn-
nistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukastoi-
minnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palveleville tiloille. 
Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että ostos-
keskuksen arkkitehtuurikilpailun yhteydessä esteettömyyttä ja toimin-
nallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huomioitavaksi myös kirjas-
to- ja nuorisotilojen osalta. Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutuk-
seen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, 
että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita 
parannettaviksi.

Asukastoiminnan ja asukastilojen tukeminen asukasosallisuuden avustuksilla

Helsingin kaupunki tukee asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-
avustuksilla kolmea Kontulan läheisyydessä toimivaa yleishyödyllistä, 
alueellista asukasosallisuutta edistävää toimijaa. Kaupunginhallitus 
myönsi 16.12.2019 § 873 vuodelle 2020 KontuKeskus ry:lle 30 000 eu-
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roa Vetoa ja Voimaa Mellunkylä -hankkeen koordinointiin liittyviin palk-
kakustannuksiin. Lisäksi Kurkimäen korttelitalolla asukastoimintaa jär-
jestävälle Toimintakeskus Semja ry:lle myönnettiin 42 700 euroa tilan 
vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin ja asukastalo Mylläriä ylläpitä-
välle Myllypuro-Seura ry:lle 72 200 euroa vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin. Asukasosallisuuden avustusten määräraha vuonna 2020 oli yh-
teensä 796 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausunnossaan, että jos paikallisyh-
distykset vastaavat asukastilan ylläpitämisestä omalla rahoituksellaan 
tai Helsingin kaupungin järjestöavustusten turvin, on edellytykset yllä-
pidon vastuille ja kustannuksille selvitettävä ja turvattava.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Kontulan os-
toskeskuksen läheisyydessä on useita kaupungin ja muiden tahojen yl-
läpitämiä esteettömiä tiloja, joita alueen asukkaat ja yhdistykset voivat 
käyttää asukastoimintaan ja kokoontumisiin. Lisäksi valmisteilla olevat 
perusparannukset mahdollistavat sen, että lähivuosina asukkaat voivat 
hyödyntää tiloja entistä laajemmin. Kaupungin ylläpitämistä asukasta-
loista vastaavana toimialana sosiaali- ja terveystoimiala katsoo lausun-
nossaan, ettei toimialan tule perustaa Kontulaan uusia asukastiloja ny-
kyisten lisäksi. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan 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
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 624

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Päätös

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

Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita.

Käsittely

05.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

"Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
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Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547
anu.markkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 544

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asu-
kastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, 
päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveys-
toimialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-
järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-
järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhteis-
työssä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjestel-
mää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen 
asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköi-
sen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontu-
lan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti 
sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puis-
to-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen iden-
titeettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisää-
miseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhtei-
söllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen 
kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat 
muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden 
periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä 
käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukas-
toiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa. 

Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
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tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 
25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin pal-
velutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanha-
posti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli 
ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asukas-
käyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita 
vuodelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen pää-
töksellä. 

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoi-
dolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n omis-
tamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäristön 
toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tieduste-
lut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä sopi-
vaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon loppuun lisätään virke:
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 151

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Paavo Ar-
hinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen 
parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista  
Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrä 
alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilö-
kuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja 
erityispiirteet. Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tä-
mänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vai-
heessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 107 (228)
Kaupunginvaltuusto

Asia/20
21.10.2020

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

"Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen 
tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa 
esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 98

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltu-
vien tilojen kehittämistä. Kontulan ostoskeskuksen rakennusten ja kau-
punkikuvan kehittämisestä on käynnissä kilpailu, minkä yhteydessä es-
teettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huo-
mioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on Kontulan ostoskeskuksen alueel-
la kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatiloja. Kontulan toimintakeskus Luupin 
nuorisotiloja käytetään myös asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste 
sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvit-
taessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuo-
risotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja 
nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järjestö-
käyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kir-
jastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole säännölliseen järjestökäyttöön 
vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.

Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin ai-
ka, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen es-
teettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.
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Kaupunki on käynnistänyt Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämi-
seen liittyvän ideakilpailun keväällä 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala näkee, että vapaa-ajan palveluilla ja osallisuudella on merkittävä 
vaikutus alueen vetovoimaan. Kontulan palvelujen ja tilojen merkittävä 
parantaminen on kaupunkistrategian mukaista, koska alue on nimetty 
esimerkiksi Mukana-ohjelmassa kohdealueeksi. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskuksen uudistamisen yh-
teydessä luodaan uudenlaiset ja nykyistä paremmat toimitilat myös kir-
jasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille. Uudet tai korjattavat tilat tulee lähtö-
kohtaisesti suunnitella niin, että ne soveltuvat omatoimiseen asukas-
käyttöön.

Mellunkylän alueella on pitkäaikainen ja vahva verkostoyhteistyö kau-
pungin ja kansalaistoimijoiden välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin 
asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suun-
nitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunula-
talon suunnittelusta ja toiminnasta.

Käsittely

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausuntoon: ”Koska suunnittelukilpailun tu-
losten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettä-
vyyttä on syytä harkita parannettaviksi.”

Kannattaja: Jussi Chydenius

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072

jukka.p.mattila(a)hel.fi
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§ 287
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Hel 2020-011644, 2020-011649, 2020-011650, 2020-011652, 2020-011655, 2020-011657, 2020-011659, 2020-
011660, 2020-011664, 2020-011673

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ym. talousarvioaloite uus-
suomalaisten huomioon ottamisesta talousarviossa 

Ryhmäaloitteet

 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Helsingin taksiasemien 
turvallisuuden ja laadun turvaaminen

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite jalankulkuväylien taitees-
ta tukemaan osallistavaa käyttöä

 valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. aloite katutyökoulutuksen kehittä-
misestä työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumiseksi

 valtuutettu Kati Juvan ym. aloite ydinasekieltosopimuksen tukemi-
sesta

 valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite uimapaikan perustamisesta 
Laajasaloon

 valtuutettu Jape Lovénin ym. aloite Rastila Campingin turvaamises-
ta 

 valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite liikenneturvallisuuden pa-
rantamisesta Herttoniemessä Linnanrakentajantien risteyksissä

 valtuutettu Johanna Laisaaren ym. aloite koulussa tapahtuvan kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisystä

 valtuutettu Katju Aron ym. aloite toiminnallisten viherympäristöjen li-
säämisestä päiväkotien pihoille 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 267
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
 Terhi Koulumies, ersättare Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matias Pajula
 Osmo Soininvaara, ersättare Lilja Tamminen
 Hannu Oskala, ersättare Laura Nordström
 Ilkka Taipale, ersättare Maija Anttila

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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§ 268
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Kauko Koskinen och Anna Vuorjoki valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Satu Silvo och Daniel Sazonov som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Kauko Koski-
nen och Anna Vuorjoki till protokolljusterare med ledamöterna Satu Sil-
vo och Daniel Sazonov som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 269
Val av ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordfö-
rande i miljö- och tillståndssektionen

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sameli Sivonen avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordförande i 
miljö- och tillståndssektionen

 valde Antti Möller till ersättare (personlig ersättare för Amanda Pa-
sanen) i stadsmiljönämnden

 valde Antti Möller till ledamot och till vice ordförande i stadsmiljö-
nämndens miljö- och tillståndssektion för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Antti Möller till ersättare i stadsmiljö-
nämnden och till ledamot och vice ordförande i stadsmiljönämndens 
miljö- och tillståndssektion på förslag av ledamoten Reetta Vanhanen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 17.9.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Sameli Sivonen avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordförande i 
miljö- och tillståndssektionen

 väljer ____________ till ersättare (personlig ersättare för Amanda 
Pasanen) i stadsmiljönämnden

 väljer ____________ till ledamot och till vice ordförande i stadsmil-
jönämndens miljö- och tillståndssektion för den mandattid som slu-
tar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 189) Sameli Sivonen (Gröna) till er-
sättare i stadsmiljönämnden och till ledamot och vice ordförande i miljö- 
och tillståndssektionen för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021. Sameli Sivonen anhåller (17.9.2020) om avsked från förtro-
endeuppdraget som ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och 
vice ordförande i miljö- och tillståndssektionen på grund av arbetsupp-
gifter.

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
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1 Eronpyyntö 17.9.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 623

HEL 2020-010445 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sameli Sivoselle eron kaupunkiympäristölautakunnan va-
rajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jä-
senen luottamustoimista

 valitsee _______ varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja

 valitsee _______ jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 270
Ändring av förvaltningsstadgan, skötsel av uppgifter enligt lagen 
om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 
och anställning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfa-
rande

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilaga 1.

Behandling

Ledamoten Pentti Arajärvi understödd av Thomas Wallgren föreslog att 
följande läggs till i 23 kap. 2 § 1 punkten: … och det finns en särskild 
anledning att tillsätta tjänsten på detta sätt. 

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Följande läggs till i 23 kap. 2 § 1 punkten: … och det finns 
en särskild anledning att tillsätta tjänsten på detta sätt. 

Ja-röster: 62
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biau-
det, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Ju-
va, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kive-
lä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Laura 
Nordström, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sa-
zonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Tuula Haatainen, Abdirahim 
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Husu Hussein, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Blanka: 11
Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Petra 
Malin, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, utvecklingschef, telefon: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Skötsel av uppgifter enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av 
sysselsättningen

Arbets- och näringsministeriet utsåg 5.12.2019 Helsingfors stad till för-
söksområde för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsätt-
ningen under tiden 1.1.2021−30.6.2023. Stadsstyrelsen beslutade 
3.2.2020, § 88, att Helsingfors deltar i försöket, som baserar sig på sär-
lagstiftning. Under försöket kommer staden i rollen som offentlig ar-
betskraftsmyndighet att svara för att de kunder som hör till försökets 
målgrupp erbjuds tjänster som arbets- och näringsbyrån normalt till-
handahåller och andra tjänster som främjar sysselsättningen.

De arbetslösa arbetssökande som inte är berättigade till inkomstrelate-
rad arbetslöshetsersättning överförs på stadens ansvar. Dessutom 
kommer försöket att omfatta alla som är under 30 år liksom också alla 



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 118 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
21.10.2020

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

arbetslösa med ett främmande språk som modersmål och de arbetssö-
kande som deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Under kommunförsöket sköter Helsingfors stad i stället för Nylands ar-
bets- och näringsbyrå de serviceväglednings-, rådgivnings- och ser-
viceuppgifter för personkunder som avses i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice i fråga om sina egna kundmålgrupper. 
Dessutom får staden rätt att fatta beslut om att med medel ur statens 
sysselsättningsanslag sysselsätta sina kunder i arbete med lönesub-
vention eller med startpeng. Staden ger också ett i lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa avsett arbetskraftspolitiskt utlåtande om förutsätt-
ningarna att stödja arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshets-
förmån. Utlåtandet är bindande för dem som betalar arbetslöshetsför-
måner.

Staden kan dessutom i rollen som arbetskraftsmyndighet ta emot plat-
sannonser från företag och arbetsgivare, likaså erbjuda arbetsgivare 
lämpliga arbetssökande bland kunderna i försöksområdet. För skötseln 
av dessa i försökslagen avsedda uppgifter har staden rätt att använda 
arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem. De tjänsteinne-
havare vid Helsingfors stad som sköter uppgifter avsedda i försöksla-
gen kan också se de lediga platserna och alla arbetsgivaruppgifter i ar-
bets- och näringsbyråernas kundinformationssystem.

Statsrådet överlämnade regeringens proposition till riksdagen med för-
slag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsätt-
ningen (RP 87/2020 rd) 4.6.2020. En kompletterande proposition (RP 
114/2020 rd) överlämnades 27.8.2020. Ärendet är under behandling i 
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, där utfrågningen av sakkunniga 
pågår. Lagen föreslås träda i kraft redan 1.1.2021. Det är därför nöd-
vändigt att bereda sig på skötseln av uppgifterna enligt försökslagen 
från 1.1.2021 genom att ändra förvaltningsstadgan, trots att lagen ännu 
inte har godkänts.

Till följd av de uppgifter som överförs på staden med stöd av lagen om 
ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen föreslås 
det ett tillägg i stadsstyrelsens befogenheter. Enligt detta ska stadssty-
relsen besluta om skötseln av de uppgifter som avses i lagen om ett 
kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, likaså om 
den myndighet som behandlar begäranden om omprövning av ett be-
slut fattat av en kommun inom ett försöksområde och dessutom om fö-
randet av stadens talan i sådana ärenden om sökande av ändring och 
laglighetsövervakning som gäller beslut fattade av en kommun inom ett 
försöksområde. Eftersom försökshelheten är separat, är det motiverat 
att de anknytande befogenheterna i sin helhet ges till stadsstyrelsen, 
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som sedan kan delegera befogenheterna till ändamålsenliga nivåer i 
stadens organisation.

Stadgearbetsgruppen har 21.9.2020 behandlat ändringsförslaget och 
konstaterat att den inte har några stadgetekniska invändningar mot för-
slaget. Stadgearbetsgruppen framhöll dessutom att de uppgifter som 
baserar sig på försökslagen bör nämnas i det stadsstyrelsebeslut med 
vilket befogenheter delegeras.

Anställning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare förutsätter 
anställning i tjänsteförhållande offentligt ansökningsförfarande, om inte 
något annat bestäms nedan. Enligt 4 § 3 mom. kan anställning i ett 
tjänsteförhållande med avvikelse från 1 mom. ske utan ansökningsför-
farande, när det är fråga om anställning av vikarie eller anställning för 
viss tid i ett vakant tjänsteförhållande, anställning i ett annat tjänsteför-
hållande av en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsa-
ker eller av produktionsorsaker, sådant erbjudande av ett tjänsteförhål-
lande för en deltidsanställd tjänsteinnehavare som avses i 22 §, sådan 
förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande som 
avses i 24 § eller i någon annan lag, anställning i tjänsteförhållande av 
en person som är anställd hos en annan arbetsgivare i samband med 
överföring av verksamhet med stöd av lag eller avtal eller någon annan 
jämförbar grund som fastställs i en instruktion.

Enligt 23 kap. 2 § i den gällande förvaltningsstadgan kan en person 
anställas i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande då 
Helsingfors stad har utbildat personen för tjänsteförhållandet eller gett 
sitt stöd då personen genomgått den behörighetsutbildning som tjäns-
teförhållandet kräver.

Förvaltningsstadgan föreslås bli ändrad så att där utöver de nuvarande 
grunderna införs tillsättande av en tjänst för en viss tid, nytt tillsättande 
av en tjänst på grunder som närmare bestäms i punkten i fråga och 
omreglering av ett anställningsförhållande. För tydlighetens skull fö-
reslås formuleringen också innehålla en uttrycklig hänvisning till grun-
derna i 4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Punkten om omreglering av ett anställningsförhållande hänför sig till 
tryggande av fortsatta anställningsförhållanden för personalen exem-
pelvis vid omorganisering av verksamheten, såsom vid stora organisa-
tionsreformer. Med tanke på realiseringen av arbetsgivaransvaret till 
följd av lagen om kommunala tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen 
och för att ett fortsatt anställningsförhållande för personalen ska garan-
teras kan det vara motiverat att tillsätta en tjänst utan offentligt ansök-
ningsförfarande.
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Stadgearbetsgruppen behandlade ändringsförslaget 21.9.2020. Stad-
gearbetsgruppen ansåg det vara väsentligt att med tillämpningsanvis-
ningar på stadsnivå säkerställa att avseende fästs vid huvudregeln 
med offentligt ansökningsförfarande och vid att de föreslagna grunder-
na inte får tillämpas utvidgat.

Ändring av förvaltningsstadgan beträffande skötsel av uppgifter enligt lagen om ett 
kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

I 8 kap. 1 § 2 mom. i förvaltningsstadgan tilläggs en ny 5 punkt under 
stadsstyrelsens befogenheter:

Stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, 
beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka ett annat 
organ eller en tjänsteinnehavare beslutar om

5 skötseln av de uppgifter som avses i lagen om ett kommunförsök 
som gäller främjande av sysselsättningen, likaså om den myndighet 
som behandlar begäranden om omprövning av ett beslut fattat av en 
kommun inom ett försöksområde och dessutom om förandet av sta-
dens talan i sådana ärenden om sökande av ändring och laglighetsö-
vervakning som gäller beslut fattade av en kommun inom ett försöks-
område.

Ändring av förvaltningsstadgan beträffande anställning i tjänsteförhållande utan of-
fentligt ansökningsförfarande

Det föreslås att 23 kap. 2 § i förvaltningsstadgan får följande lydelse:

Utöver det som sägs i 4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinne-
havare kan en person anställas i ett tjänsteförhållande utan offentligt 
ansökningsförfarande

1 då det är fråga om tillsättande av en tjänst för en viss tid

2 då det är fråga om tillsättande av en tjänst på nytt bland dem som ti-
digare sökt tjänsten och som uppfyller behörighetskraven, efter att den 
som utsetts till innehavare av tjänsten har sagt upp sig före den dag 
tjänsteförrättningen är avsedd att inledas eller uppgett sig inte ta emot 
tjänsten, eller också av den orsaken att tjänsteförhållandet upphävs 
under prövotiden eller av den orsaken att beslutet om anställning för 
tjänsten har upphävts med ett lagakraftvunnet beslut och ärendet har 
lämnats tillbaka för ny behandling

3 då Helsingfors stad har utbildat personen för tjänsteförhållandet eller 
gett sitt stöd då personen genomgått den behörighetsutbildning som 
tjänsteförhållandet kräver
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4 då det är ändamålsenligt att anställa personen för tjänsten till följd av 
omreglering av personens anställningsförhållande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Koskinen, stadsombudsman, telefon: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, utvecklingschef, telefon: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, ledande arbetsmarknadsexpert, telefon: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad

Bilagematerial

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.10.2020 § 643

HEL 2020-010580 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

05.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen(a)hel.fi
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§ 271
Projektplan för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-
enheten

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Grundsko-
lan Norsen, Cygnaeus-enheten, daterad 1.6.2020, enligt vilken projek-
tet omfattar cirka 4 329 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet 
uppgår till högst 14 955 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för april 2020.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Laura Kolbe 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
det utreds hur det genom att justera ventilationslösningarna i 
framtida motsvarande projekt går att spara kostnader i pro-
jektplanen och samtidigt höja kvaliteten på projektet från hälso-
synpunkt och med tanke på de historiska värdena.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att det utreds hur det genom att justera ventilationslösningarna i framti-
da motsvarande projekt går att spara kostnader i projektplanen och 
samtidigt höja kvaliteten på projektet från hälsosynpunkt och med tan-
ke på de historiska värdena.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, 
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Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 49
Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Lilja Tamminen, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, An-
na Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Thomas Wallgrens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En omfattande teknisk och funktionell ombyggnad planeras för Cyg-
naeus-enheten i Grundskolan Norsen. Byggnaden är i behov av en 
teknisk ombyggnad och den motsvarar inte heller funktionellt målsätt-
ningarna i den nya läroplanen. Målet med ombyggnaden är en säker, 
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fungerande och hälsosam lärmiljö som stöder skolverksamheten enligt 
den nya läroplanen.

De totala byggkostnaderna för en ombyggnad och tillbyggnad uppgår 
till 14 955 000 euro. Avsikten är att byggarbetena inleds i augusti 2022 
och blir färdiga i maj 2024.

Föredragandens motiveringar

Cygnaeus-enhetens byggnad

Grundskolan Norsen är en svensk enhetsskola för årskurserna 1–9. 
Skolan har tre olika verksamhetsställen. I byggnaden för Cygnaeus-
enhetens verksamhetsställe på Bangatan 8 ordnas grundläggande ut-
bildning för 230 barn (årskurserna 1–4) och dessutom småbarnspeda-
gogik för 50 förskolebarn.

Byggnaden är en skolbyggnad i senjugendstil som ritats av stadsarki-
tekten Karl Hård af Segerstad och färdigställts 1910. I Helsingfors 
stads stadsplaneringskontors publikation ”Opintiellä, helsinkiläisiä kou-
lurakennuksia 1880–1980” har byggnaden placerats i högsta värdeka-
tegorin 1+. Byggnaden har under årens lopp genomgått ett stort antal 
reparationer, men ingen omfattande ombyggnad. Byggnaden är i de-
taljplanen skyddad med beteckningen sr-1: arkitektoniskt och kulturhi-
storiskt värdefull byggnad. Gårdsbyggnaden är skyddad med beteck-
ningen sr-2. Staketet vid tomtens sydöstra kant och eken på östra si-
dan ska enligt utmärkningen bevaras.

Behov

Enligt en granskning av servicenätet inom fostrans- och utbildningssek-
torn behövs byggnaden som en del av områdets servicenät. Elevanta-
let ökar inte i och med detta ombyggnadsprojekt.

Enligt konditionsgranskningar är byggnaden i behov av omfattande 
ombyggnad. Den byggnadstekniska utrustningen har kommit till slutet 
på sin livslängd. Den bristfälliga ventilationen och de lokala fuktskador-
na i konstruktionerna medför risker med inomhusluften. Byggnaden 
saknar i huvudsak dränering och vattentäta väggar som ansluter mot 
mark. Fasadernas rappning är i slutet av sin livslängd. Byggnadens till-
gänglighet och brandsäkerhet samt gårdens funktionalitet ska förbätt-
ras.

Dessutom förutsätter undervisningsverksamheten enligt den nya läro-
planen att lokalerna uppdateras. Med nuvarande elevantal motsvarar 
lokalerna (till exempel toaletterna och livsmedelslokalerna) inte dagens 
krav.
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Projektplan för ombyggnaden

Målet med projektet är en hälsosam och trygg lärmiljö som stöder skol-
verksamheten enligt den nya läroplanen på det sätt som är möjligt i en 
skyddad skolbyggnad. Inom projektet förnyas alla de hustekniska in-
stallationerna, energieffektiviteten förbättras och skadade fasader, 
fönster och yttertak repareras. I samband med projektet kommer fukt-
skadade konstruktioner att repareras och ett nytt dränerings- och dag-
vattensystem att byggas samt skolans gård att iståndsättas.

Inom projektet ökas även lokaleffektiviteten hos förvaltningslokalerna 
och elevvårdens lokaler, och de görs tillgängliga. Matsalen flyttas till en 
mer central plats och kökslokalerna moderniseras. Placeringen av loka-
lerna för den allmänna undervisningen och ämnesundervisningen samt 
den fasta inredningen och utrustningen moderniseras och lokalerna ut-
vecklas så att de lämpar sig för flera ändamål. Akustiken i undervis-
ningslokalerna och korridorerna förbättras. Byggnadens tillgänglighet 
och brandsäkerhet ska förbättras. Gamla dekorationsmålningar restau-
reras och en del av den gamla fasta inredningen bevaras och istånd-
sätts.

Ett nytt ventilationssystem byggs för objektet. I byggnaden förnyas 
värme-, vatten- och avloppssystemen i sin helhet. Byggnadens elsy-
stem såsom automations-, belysnings-, lås-, säkerhets-, passerkontroll-
, AV- och datatekniska system förnyas så att de motsvarar dagens 
krav.

Energieffektiviteten förbättras bland annat genom tilläggsisolering av 
konstruktioner (övre bjälklag och bottenbjälklag), iståndsättning av 
fönster och förbättring av deras värmeisolans, förnyelse av ventila-
tionssystem och behövlig styrning av ventilation samt LED-belysning.

Projektets omfattning och tidtabell

Ombyggnaden omfattar hela byggnaden och gården. Byggnaden om-
fattar 4 195 m² bruttoyta, 2 542 m² lägenhetsyta och 2 019 m² effektiv 
yta. Byggandet av ett nytt ventilationsmaskinrum (maskinerna placeras 
inkapslade i vindsutrymmet) samt en laserskannad kontrollmätning av 
byggnaderna ökar byggnadens bruttoyta med cirka 1 176 m². Gårds-
området omfattar cirka 1 724 m².

Det är meningen att ombyggnadsprojektet ska börja i augusti 2022 och 
bli klart i maj 2024.

Byggnadskostnader och finansiering
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Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 14 955 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2020.

Byggkostnaderna höjs av följande faktorer som ingår i kostnadskalky-
len:

********** 

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för 2020, har det reserverats 9 000 000 euro åren 2022–
2023 för att planera och genomföra ombyggnaden. Finansieringsbeho-
vet på 14 955 000 euro som krävs för projektet beaktas i följande för-
slag till byggnadsprogram.

Kostnader för att använda lokalerna

Efter ombyggnaden uppgår den interna hyran till uppskattningsvis cirka 
123 160 euro i månaden och cirka 1 477 920 euro om året. Månadshy-
ran är cirka 48,45 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 
44,41 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyran är 4,04 euro/m² lä-
genhetsyta. Grunden för hyran per kvadratmeter är 2 542 m² lägenhet-
syta. Avkastningskravet är 3 procent och avskrivningstiden 30 år. Den 
slutliga kapitalhyran justeras enligt de verkliga kostnaderna och under-
hållshyran justeras så att den motsvarar den aktuella underhållshyran 
när byggnaden är färdig.

Kapitalhyrans andel, det vill säga den kalkylmässiga lokalkostnaden, 
består av investeringskostnaderna för ombyggnaden, tidigare investe-
ringar beräknade enligt det tekniska nuvärdet, tomtarrendet samt de 
kostnader för tillfälliga lokaler som hänför sig till projektet.

De uppskattade andelarna är

 den uppskattade beräknade andelen av investeringskostnaderna för 
ombyggnaden 26,47 euro/m² ly/månad 

 andelen av tidigare investeringar beräknad enligt det tekniska nu-
värdet 11,56 euro/m² ly/månad 

 tomtarrende 1,14 euro/m² ly/månad
 den andel av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna i Eirastranden 

som hänför sig till projektet 5,24 euro/m² ly/månad.

Den nuvarande hyran för byggnaden är cirka 23 850 euro i månaden 
och 286 200 euro om året. Månadshyran är 11,47 euro/m² lägenhetsy-
ta, varav kapitalhyrans andel är 7,52 euro/m² lägenhetsyta och under-
hållshyrans 3,95 euro/m² lägenhetsyta. Den lägenhetsyta som ligger till 
grund för hyresavgiften och som baserar sig på tidigare uppgifter är 2 
079 m². Den nuvarande hyran har hamnat efter den lokalkostnad som 
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baserar sig på det tekniska nuvärdet, eftersom man i enlighet med tidi-
gare anvisningar inte beräknat vilken inverkan på hyran de tidigare tek-
niska reparationerna på totalt cirka 2,9 miljoner euro har.

För de tillfälliga lokalerna betalar fostrans- och utbildningssektorn under 
byggnadstiden den ovannämnda hyran som motsvarar hyran för de be-
fintliga lokalerna. Hyran för de tillfälliga lokalerna ingår i den framtida 
kapitalhyran. Den andel av kostnaderna för de tillfälliga lokalerna som 
inverkar på hyran uppgår för en period på 22 månader till totalt cirka 2 
932 097 euro (exkl. moms). De ingår inte i byggnadskostnaderna som 
presenteras i projektplanen. Den andel som fördelas på lokalkostna-
derna för de tillfälliga lokalerna är 5,24 euro/m² lägenhetsyta i måna-
den, det vill säga 13 017 euro i månaden och 156 210 euro per år.

Allokeringsgrunden för lokalkostnaderna ska omdefinieras med iaktta-
gande av punkt 4.4 i det fastighetspolitiska program som stadsstyrel-
sen godkände 24.6.2019, § 485, så att de dyrare lokalkostnaderna för 
värdebyggnader inte gäller enskilda byggnader på det nuvarande sät-
tet.

Tillfälliga lokaler

Skolans hela verksamhet överförs för den tid ombyggnaden pågår, 
8/2022–5/2024, till tillfälliga lokaler i Eirastrandens paviljong, som för 
närvarande används som tillfälliga lokaler för Tehtaankadun ala-aste. 
Projektplanen för de tillfälliga lokalerna godkändes av stadsfullmäktige 
21.10.2019 (§ 699). Den totala kostnaden för användningen av de till-
fälliga lokalerna i Eirastrandens paviljong uppgår för en period på 22 
månader till totalt cirka 3 276 000 euro (exkl. moms).

Beredning och genomförande av projektet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Man har i samband med projektplane-
ringen hört företrädare för byggnadstillsynen vid stadsmiljösektorn, 
planläggningen, miljötjänsten och räddningsverket som sakkunniga. 
Dessutom har man hört tillgänglighetsombudsmannen och företrädare 
för stadsmuseet samt samarbetspersonalen för arbetarskydd i fostrans- 
och utbildningssektorn. Skolans lärare har deltagit i utarbetandet av 
den pedagogiska planen.

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns underhållstjänster 
ansvarar för underhållet av byggnaden.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande
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Fostrans- och utbildningsnämnden har 15.9.2020 (§ 215) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att projektplanen bra svarar 
mot de funktionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i 
sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Cygnaeus enheten perusparannus  1.6.2020
2 Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 622

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhete-
nin perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa huhtikuun 
2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 215

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.6.2020 päivätystä Grundskolan Norsen, Cygnaeus enheten pe-
rusparannuksen hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Koulun laati-
massa pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitteissa ja 
tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnal-
lisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pijoiden näkemykset tilojen kehittämisestä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakente-
et tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää vuokrahintaa korkeana ja huo-
mauttaa, että korkea hinta johtuu pääosin teknisistä ja rakennussuo-
jelullisista korjauksista eikä toiminnallisista muutoksista. Nämä kustan-
nusvaikutukset tulisi tuoda esiin kustannuserittelyssä ja vuokran määrit-
telyssä. Lisäksi lautakunta toivoo, että tulevissa hankesuunnitelmissa 
hankkeiden kustannusrakenne esitetään nykyistä selkeämmin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 91

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin 
perusparannuksen 1.6.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymi-
stä siten, että hankkeen laajuus on noin 4 329 brm² ja rakentamiskust-
annusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 955 000 euroa 
huhtikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 272
Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2020

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1–
30.6.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i 
åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Initia-
tiven tas via systemet Krut med en elektronisk blankett på dess webb-
plats http://ruuti.munstadi.fi/sv/initiativ/. Både initiativen och borgmästa-
rens eller biträdande borgmästarnas svar publiceras på sidan 
http://ruuti.munstadi.fi/sv/initiativ/.

Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen 
ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ungdomsrådet. Beslut 
om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hem-
ställningsklämmar.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmunt-
ra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger sam-
tidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och 
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mål. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre med-
lemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid samman-
trädet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

I januari–juni 2020 har ungdomar kommit med sammanlagt 29 initiativ, 
varav 25 har besvarats. De fyra initiativ som inkommit efter 11.6.2020 
har inte registrerats på grund av ett tekniskt fel och kommer att delges 
fullmäktige nästa gång de ungas initiativ behandlas.

Initiativen är indelade enligt sektor: fostrans- och utbildningssektorn 
(10), stadsmiljösektorn (7), kultur- och fritidssektorn (4), social- och 
hälsovårdssektorn (1) samt stadskansliet (3). Initiativens rubriker fram-
går av sammanställningens pärmblad i bilaga 1. Sammanställningen 
innehåller både initiativen och borgmästarens eller biträdande borg-
mästarnas svar med bilagor. Ungdomstjänsten har uppgifter om initia-
tivtagarens namn, ålder och kontaktuppgifter.

Ungdomsrådet har i sitt yttrande 14.9.2020 uppmärksammat att antalet 
initiativ från ungdomar har minskat med mer än hälften jämfört med 
början av förra året. Ungdomsrådet anser att det kan bero på att även 
genomförbara initiativ inte nödvändigtvis leder till konkreta åtgärder och 
att man inte får svar tillräckligt snabbt. Ungdomsrådet anser att det är 
viktigt att andra än medlemmar av ungdomsrådet börjar använda initia-
tivsystemet för att främja de frågor som de anser vara viktiga för stödja 
ett mångsidigt deltagande bland Helsingforsungdomarna. Hela utlåtan-
det finns i bilaga 2.

Den långa svarstiden har tagits upp också tidigare i ungdomsrådets ut-
låtanden. Man har strävat efter att svara snabbt, och en del av initiati-
ven har nu besvarats fortare än tidigare. Den exceptionella brådskan 
på grund av coronapandemin, särskilt inom fostrans- och utbildnings-
sektorn, syns i den tid inom vilken de aktuella initiativen besvarats.

Kultur- och fritidssektorn utvecklar de ungas initiativsystem under res-
ten av detta år. Detta svarar mot ungdomsrådets oro över att vissa 
ungdomar inte känner till initiativsystemet eller är försiktiga när det gäl-
ler dess faktiska möjligheter att påverka. Det har redan gjorts intervjuer 
och servicedesign från ungdomarnas perspektiv. Under hösten kom-
mer man att inrikta sig på det bakomliggande systemet och behand-
lingsprocessen och försöka hitta de punkter som ska utvecklas med 
hjälp av en webbtjänst. Initiativsystemet kommer att bli en del av de 
Ungas Helsingfors, som publiceras i början av 2021, på så sätt att man 
kan lämna in initiativ och följa dem i tjänsten från och med början av 
2021.

Under sommaren har det gjorts en presentationsvideo om ungdomar-
nas initiativsystem, som bland annat visar hur enkelt det är att ta initia-
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tiv och vilka åtgärder som har vidtagits på grundval av initiativen. Vide-
on är tvåspråkig (finska och svenska) och textad på båda språken, så 
den är tillgänglig också för hörselskadade. Den kan vid behov också 
textas på engelska. Videon publiceras på Helsingforskanalen, varifrån 
man lätt kan skicka den vidare. Videon kommer att marknadsföras för 
ungdomar på sociala medier under hösten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto 14.9.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 625

HEL 2020-000075 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2020.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään.

Käsittely

05.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 
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"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää 
kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden 
tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejär-
jestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden 
vastausaikaa lyhennetään."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 273
Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2020

HEL 2020-000107 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet ja vastaukset 1.1. - 30.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under perioden 1.1–30.6.2020 registrerades två initiativ inlämnade av 
kommuninvånare.

De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bi-
laga.

Initiativen gäller stadsmiljösektorn. Initiativtagarna har fått svar i form 
av brev från biträdande borgmästaren i fråga, och sektorn har ombetts 
ge utlåtande för brevet.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslut-
ningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma 
med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. 
Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma 
med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska in-
formeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.
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Utöver de initiativ som faller under stadsfullmäktiges kompetens, så 
kommer det via responssystemet in också andra initiativ och annan re-
spons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare el-
ler servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet 
och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts in-
te utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet ja vastaukset 1.1. - 30.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 597

HEL 2020-000107 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 274
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av 
måsproblemet på Salutorget

HEL 2019-009558 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 Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 244

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 604

HEL 2019-009558 T 00 00 03

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 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. 
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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-
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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§ 275
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar 
för parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Mika Ebeling 
framställde följande förslag om återremiss:

I motionssvaret föreslås inga konkreta sätt att lösa problemen för sä-
kerheten och den allmänna trivseln i Helsingfors av att elsparkcyklar 
parkeras okontrollerat. Helsingfors bör som huvudstad inleda målinrik-
tade förhandlingar med kommunikationsministeriet för att htta lösning-
ar. Motionen återremitteras för ny beredning och det utarbetas en plan 
om införande av klara regler för parkeringen av elsparkcyklar i Helsing-
fors.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: I motionssvaret föreslås inga konkreta sätt att lösa pro-
blemen för säkerheten och den allmänna trivseln i Helsingfors av att 
elsparkcyklar parkeras okontrollerat. Helsingfors bör som huvudstad in-
leda målinriktade förhandlingar med kommunikationsministeriet för att 
htta lösningar. Motionen återremitteras för ny beredning och det utarbe-
tas en plan om införande av klara regler för parkeringen av elspark-
cyklar i Helsingfors.

Ja-röster: 57
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Di-
arra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika 
Honkasalo, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
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Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 22
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Mika Ebeling, 
Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Johanna Laisaari, Jape Lovén, 
Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Satu Silvo, Kaarin 
Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Blanka: 4
Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Petra Malin, Leo Stranius

Frånvarande: 2
Otto Meri, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av 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

Framställningen stämmer överens med förslaget.

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.
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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 
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 245
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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

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

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-
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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.

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-
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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.

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
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Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
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§ 276
Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljet-
ter för en zon inom kollektivtrafiken

HEL 2019-010631 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

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

Framställningen stämmer överens med förslaget.

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 
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.
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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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 246

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
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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

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-
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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-
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-
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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

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 277
Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restau-
rering av Fredrikstorget

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att 
öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingfor-
sarnas trivsel och en god atmosfär främjas. (Silja Borgarsdot-
tir Sandelin)

Behandling

Ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelin understödd av ledamoten Björn 
Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går att 
öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingfor-
sarnas trivsel och en god atmosfär främjas.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelins förslag till hemställningskläm 
JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur det bäst går 
att öka användningen av torgen i Helsingfors så att helsingforsarnas 
trivsel och en god atmosfär främjas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, 
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Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Jape 
Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 5
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Matias Turk-
kila

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelins 
förslag till hemställningskläm.

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

Framställningen stämmer överens med förslaget.

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 



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 155 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
21.10.2020

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

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 
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
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 249

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

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 525

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Framställning

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

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 
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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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§ 278
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 250

HEL 2019-012940 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 529

HEL 2019-012940 T 00 00 03

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. 
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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.

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.
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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-
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
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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-
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.



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 165 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
21.10.2020

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

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-
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 
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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:

"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-
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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

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
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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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§ 279
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 251

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

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 569

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Päätös
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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

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 
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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 
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-
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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

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 280
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-
kalstrategin innebär också att staden kommer att avstå från en bety-



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 176 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
21.10.2020

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

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

suvi.ramo(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 252

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

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
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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.”

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 
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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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 281
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 258

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

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
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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 
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-



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 184 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
21.10.2020

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

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 
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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§ 282
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 260

HEL 2020-001931 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 485

HEL 2020-001931 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

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. 
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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 
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. 
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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 

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

https://forumvirium.fi/virtuaalivehrea/
https://www.stadinilmasto.fi/viherkerroin/
https://www.hel.fi/static/rakvv/lomakkeet/viherkerroin-kayttoohje.pdf
https://helsinginilmastoteot.fi/ajankohtaista/
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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

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 283
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 261

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

HEL 2020-002464 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

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. 
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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 
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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§ 284
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 263

HEL 2020-002463 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 605

HEL 2020-002463 T 00 00 03

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
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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 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 
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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-
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 
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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-
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.
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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-
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 
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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-
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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§ 285
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

Stadsfullmäktige 07.10.2020 § 265

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

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 572

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös
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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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§ 286
Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om förbättring 
av samlingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Titta Reunanen, chef för områdesdelaktighet, telefon: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, delaktighetsansvarig, telefon: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden bör se till att det i Gårdsbacka köpcentrum eller i dess 
närhet finns en lokal som tjänar föreningarnas verksamhet, särskilt äld-
re Gårdsbackabors behov. I samband med Gårdsbacka köpcentrum el-
ler i dess närhet finns ett bibliotek, en ungdomsgård samt socialstatio-
nen Symppis och möteslokalen Wanha Posti. Enligt de som underteck-
nat motionen är ingen av dessa helt lämpliga särskilt för sådan före-
nings- och hobbyverksamhet som förutsätter tillgängliga möjligheter.

Att bjuda ut stadens lokaler för invånarbruk

Helsingfors stad stärker stadsbornas möjligheter att delta och påverka i 
enlighet med stadsstrategin och delaktighets- och interaktionsmodel-
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len. I delaktighets- och interaktionsmodellen ingår att lokaler bjuds ut 
för gemenskapsaktiviteter och invånarnas egen självständiga verksam-
het genom att öppna användningen av stadens lokaler. Genom att bju-
da ut offentliga och privata lokaler för öppna gemenskapsaktiviteter 
stöds de lokalt jämlika möjligheterna till deltagande och samhörigheten. 
Helsingfors främjar aktivt den tillfälliga användningen av offentliga om-
råden för kultur- och medborgarverksamhet och användningen av un-
derutnyttjande lokaler som inte är i stadens ägo.

Stadsstyrelsen beslutade om principerna för invånaranvändningen av 
stadens lokaler 20.8.2018, § 505. Med hjälp av principer för invånaran-
vändningen underlättas användningen av stadens lokaler för invånar-
nas kultur- och medborgarverksamhet. Huvudregeln i principerna är att 
lokalerna utanför den egentliga användningstiden står till medborgar-
samhällets och den tredje sektorns förfogande. Stadsstyrelsen uppma-
nade dessutom stadsmiljösektorn att beakta möjligheterna till invånar-
bruk i tillämpliga delar i alla nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt 
de andra sektorerna att se till att de lokaler som de förvaltar över och 
som lämpar sig för invånarbruk förs in i det elektroniska reserverings-
systemet.

I Helsingfors stads fastighetspolitiska program, som stadsstyrelsen 
godkände 24.6.2019, § 485, konstateras att Helsingfors är en ansvars-
full fastighetsägare, till vilket också hör att staden sköter om lokalernas 
tillgänglighet. Lokalerna ska vara användbara för alla stadsbor. I sam-
band med omdisponeringar beaktas de särskilda behoven för invånar-
bruket. Målet är att det är lätt och tryggt att använda stadens lokaler för 
utbildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. Invånarbruket av sta-
dens lokaler främjas genom ändringar i lokalernas låsningar, passer-
kontroll och hustekniska system, såsom ventilation och styrning av be-
lysningen, så att de tjänar användningen av lokalerna under egen kon-
troll. Då behövs inga kvällsvaktmästare och användningen av lokalerna 
orsakar mindre kostnader. I säkerhetsanvisningarna fastställs riktlinjer 
för planeringen av lokalernas öppnande. Förutsättningarna för använd-
ning under egen kontroll förbättras med ett separat anslag.

Stadsstyrelsen godkände 22.6.2020, § 400, Helsingfors stads lokalstra-
tegi inklusive riktlinjer som ska följas och implementeringens delområ-
den som ska förverkligas. I lokalstrategins riktlinjer ingår en bestäm-
melse om att värden för stadens lokalegendom är bland annat hälso-
samhet, säkerhet och tillgänglighet samt stöd för stadsstrukturen och 
stadsbilden.

Helsingfors stads tillgänglighetsplan förutsätter att alla offentliga objekt 
byggs och renoveras med beaktande av tillgängligheten. Kraven om en 
tillgänglig omgivning grundar sig på den i markanvändnings- och bygg-
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lagen (MAB 2000) och förordningen (MAF 2000) nämnda tanken om 
socialt hållbar utveckling och på jämställda möjligheter att röra på sig, 
vilka gäller alla befolkningsgrupper oberoende av ålder, kön, rörelse-
förmåga, ekonomisk ställning, boplats etc. och tryggad tillgänglighet till 
bastjänster. Tillgänglighetsuppgifterna om Helsingfors stads tjänster 
finns per lokal i webbtjänsten Servicekartan.

Lokaler som invånarna i Gårdsbackaområdet kan använda och utvecklingsarbetet i området

I Gårdsbackaområdet har stadens sektorer flera lokaler som kan an-
vändas för invånarverksamhet. Sådana lokaler är bl.a. förortstationen, 
seniorcentret, dagverksamhetslokalen Symppis, verksamhetscentret 
för unga Luuppi, servicecentret, biblioteket, simhallen, invånarparken, 
familjehuset Naapuri, idrottsparken och lågstadieskolorna Keinutien 
ala-aste och Kontulan ala-aste.

Social och hälsovårdssektorn upprätthåller i Gårdsbacka ett seniorcen-
ter, dagverksamhetslokalen Symppis som erbjuder missbrukarvårds-
tjänster med lågtröskel och invånarlokalen förortsstationen. Lokalerna 
för Gårdsbacka seniorcenter, och service- och dagverksamhetscentret i 
förbindelse till det, är tillgängliga och i lokalerna har man beaktat beho-
ven hos personer med nedsatt rörlighet och hörsel-, syn- eller talskada. 
I samband med seniorcentret finns tillgängliga bilplatser. En jämn och 
upplyst gångväg till ingången har tillverkats av ytmaterial som styr rö-
relsen. Rullstolarna har beaktats i inne- och utelokalerna med automa-
tiserade dörrar och genom tillräckligt med fritt utrymme för rörelse. På 
seniorcentret finns toaletter som har märkts med tillgänglighetstecken 
och en fast induktionsslinga i flera lokaler.

Gårdsbacka dagverksamhetslokal Symppis är på gatuplanet. På sam-
ma verksamhetsställe finns dessutom Kontupiste, som erbjuder rådgiv-
ning och information i datatekniska frågor. Lokalerna på andra våning-
en i Gårdsbacka förortsstation kan nås med hiss. Utanför dörrarna vid 
både Symppis och förortsstationen finns tillräckligt med ledigt utrymme 
till exempel för besökare med rullstol. Passagerna till ingångarna är 
jämna, tillräckligt breda och belysta.

I samband med ny- och ombyggnadsprojekt för lokaler som fostrans- 
och utbildningssektorn använder byggs tillgängliga lokaler, varav en del 
kan reserveras av alla invånare i enlighet med stadens strategi. I sam-
band med lokalerna som invånarna använder byggs också separata 
förrådslokaler för invånarbruk.

Ombyggnaden av Kontulan ala-aste ska enligt planerna genomföras 
under åren 2023-2026. I det här sammanhanget byggs för invånarbruk 
lämpliga, tillgängliga lokaler, vilket ökar antalet möteslokaler i området. 
Skolans personal och barn görs delaktiga i planeringen av ombyggna-
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den och därtill utreds det lokala invånarbrukets omfattning och särdrag. 
Fostrans- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att om-
byggnaden av Kontulan ala-aste inte uppfyller det gällande behovet av 
lokaler, varför en lösning i det här skedet bör sökas genom de i motio-
nen framförda tillfälliga lösningsalternativen. Genom att förverkliga till-
gängliga och enkelt nåbara lokaler som lämpar sig för invånarbruk i 
samband med ombyggnaden av Kontulan ala-aste, stärks gemenska-
pen i området och ges stöd åt områdets invånarverksamhet, förening-
arnas verksamhetsmöjligheter och livslångt lärande.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att Gårdsbacka 
verksamhetscentral Luuppis ungdomslokaler används för invånar- och 
föreningsverksamhet. Verksamhetsstället är på andra våningen bakom 
en trappa, men det är vid behov möjligt att komma till lokalen också 
med hiss. Lokalerna är dock inte helt tillgängliga. Ungdomslokalerna 
hyrs i första hand ut till ungdomar och ungdomsföreningar i Helsingfors, 
men även andra föreningar använder lokalerna. Mötes- och hobbyloka-
ler kan hyras ut för organisationsbruk.

Gårdsbacka biblioteks lokaler är på gatuplanet och de har tillgängligt 
inträde. Gångvägen till ingången är jämn och belyst. Vid verksamhets-
stället finns skyltar, och inomhus har man använt ytmaterial som styr 
rörligheten. Rullstolarna har beaktats i inne- och utelokalerna med au-
tomatiserade dörrar och genom tillräckligt med fritt utrymme för rörelse. 
I biblioteket finns en toalettlokal som har markerats tillgänglig. I biblio-
teket finns för tillfället ingen möteslokal som kan hyras ut för regelbun-
den organisationsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker utvecklandet av lokaler som läm-
par sig för organisationsbruk. Nämnden ser det som viktigt att områ-
dets starka delaktighetsnätverk och invånarna i det stora hela involve-
ras aktivt i planeringen av lokalerna, tjänsterna och verksamheten. I 
planeringen av verksamhetsmodellerna kan till exempel planeringen 
och verksamheten vid Månsashuset fungera som modell.

Stadsmiljönämnden anser i sitt utlåtande att staden bör trygga tillgäng-
liga lokaler för invånarverksamheten i omgivningen av Gårdsbacka 
köpcentrum. Dessutom konstaterar nämnden att man i stadens nya lo-
kalprojekt och ombyggnader beaktar invånarbrukets behov i planering-
en av lokalernas brukbarhet som allaktivitetslokaler, elektroniska låssy-
stem och säkerhet.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden hänvisar i sina utlå-
tanden till idétävlingen om utvecklingen av området för Gårdsbacka 
köpcentrum 24.2–22.5.2020, som förverkligades av bolagen som äger 
affärsfastigheter i området för Gårdsbacka köpcentrum. Avsikten är att 
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utveckla området för Gårdsbacka affärs- och servicecentrum genom att 
blanda kommersiella och offentliga tjänster, verksamhetslokaler och 
boende, park-, rekreations- och idrottstjänster samt särskilt att stärka 
områdets identitet och stadskultur. Staden deltog i ordnandet av täv-
lingen via fastighetsbolagen i stadens ägo, som sakkunnig i prisnämn-
den, markägare och utgivare av primärdata. För tävlingen samlades 
områdets invånare och andra lokala sakkunniga till en boll-
planksworkshop, som uppdagade olika perspektiv om framtidens tjäns-
ter och lokalerna som de behöver. Stärkande av centrumområdets ge-
menskap ingick i tävlingens mål. Deltagarna bads komma med idéer 
för att öka köpcentrets attraktivitet. Idéerna kunde gälla till exempel kul-
tur, fritid, gemenskap och invånarverksamhet.

Arkitekturbyrån Opus med förslaget Vaellus utsågs till vinnare i tävling-
en. I förslaget konstateras att en viktig utgångspunkt för planeringen är 
att bevara den nuvarande kulturella mångfalden, gemenskapen och fö-
retagandet och förbättra trivseln och tryggheten i hela området för 
Gårdsbacka köpcentrum, också under byggfaserna och mellan dem. 
Öppna offentliga lokaler har skapats för invånare, kunder och besökare 
för att utveckla gemenskapsverksamheten och interaktionen mellan 
kulturerna. Samtidigt har man strävat att identifiera och möjliggöra olika 
slags seder och behov så att områdets mångkulturella karaktär kan be-
varas och göras allt synligare i stadsrummet.

Stadsmiljönämnden konstaterar i sitt utlåtande att avsikten med täv-
lingen också var att utreda områdets planläggningspotential och att in-
leda en detaljplaneändring, för att även skapa förutsättningar för invå-
narverksamhet och lokaler som uppfyller äldre Gårdsbackabors behov. 
Det tekniska skicket på köpcentrets byggnader förutsätter en ombygg-
nad eller en ersättande nybyggnad. Ett mål för tävlingen var att utreda 
olika alternativ till en helhetslösning. De detaljerade lokalprogrammen 
utarbetas då planeringen avancerar till byggplaneringen, varvid även 
behovet av förvaringslokaler avgörs. Då ser man också till att lokalerna 
är tillgängliga och lämpar sig för olika slag av verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att åtgärderna i 
samband med köpcentrets arkitekturtävling för att förbättra tillgänglig-
heten och funktionaliteten ska beaktas också i fråga om biblioteks- och 
ungdomslokalerna. Eftersom förverkligandet av planeringstävlingens 
resultat kan dröja en längre tid, anser kultur- och fritidsnämnden att 
man måste överväga en förbättring av tillgängligheten och användbar-
heten i de nuvarande lokalerna.

Stöd till invånarverksamhet och invånarlokaler genom bidrag för invånardelaktighet
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Helsingfors stad stöder tre allmännyttiga aktörer som främjar den lokala 
invånardelaktigheten i närheten av Gårdsbacka genom allmänt bidrag 
och verksamsamhetsbidrag för invånardelaktighet. Stadsstyrelsen be-
viljade 16.12.2019, § 873, för år 2020 KontuKeskus ry 30 000 euro för 
lönekostnader som hänför sig till koordineringen av projektet Vetoa ja 
Voimaa Mellunkylään. Därtill beviljades Toimintakeskus Semja ry, som 
ordnar invånarverksamhet på Tranbacka kvartershus, 42 700 euro för 
lokalens hyres-, underhålls- och lönekostnader, och Myllypuro-Seura 
ry, som driver invånarhuset Mylläri, 72 200 euro för hyres- och under-
hållskostnader. Anslaget för bidrag för invånardelaktighet var samman-
lagt 796 000 euro år 2020.

Social- och hälsovårdssektorn konstaterar i sitt utlåtande att om lokal-
föreningarna ansvarar för underhållet av invånarlokalen med sin egen 
finansiering eller med hjälp av Helsingfors stads föreningsbidrag, ska 
förutsättningarna för underhållets ansvar och kostnader utredas och 
tryggas.

Stadsstyrelsen konstaterar utifrån det ovannämnda att det i närheten 
av Gårdsbacka köpcentrum finns flera tillgängliga lokaler som staden 
och andra aktörer driver och som områdets invånare och föreningar 
kan använda för invånarverksamhet och möten. Dessutom möjliggör 
ombyggnaderna som är under beredning att invånarna under de när-
maste åren kan utnyttja lokalerna i allt större omfattning. Social- och 
hälsovårdssektorn, med ansvar för invånarhusen som staden driver, 
konstaterar i sitt utlåtande att sektorn bör inrätta nya invånarlokaler i 
Gårdsbacka utöver de nuvarande.

Stadsstyrelsen har i ärendet fått utlåtanden från kultur- och fritids-
nämnden, fostrans- och utbildningsnämnden och stadsmiljönämnden 
samt social- och hälsovårdssektorn. 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.

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
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Upplysningar
Titta Reunanen, chef för områdesdelaktighet, telefon: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, delaktighetsansvarig, telefon: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Paavo Arhinmäen 

aloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 624

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Päätös

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

Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita.

Käsittely

05.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen: 

"Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten 
toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuoli-
sesti alueen asukkaita."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä



Helsingfors stad Protokoll 17/2020 213 (228)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
21.10.2020

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

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 544

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asu-
kastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, 
päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveysto-
imialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-
järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-
järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhtei-
styössä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjes-
telmää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen 
asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköi-
sen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontu-
lan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti 
sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, pu-
isto-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen 
identiteettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisää-
miseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhte-
isöllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen 
kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat 
muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden 
periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä 
käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukas-
toiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa. 
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Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat 
esteettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 
25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin pal-
velutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanha-
posti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli 
ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asu-
kaskäyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita vu-
odelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen 
päätöksellä. 

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoi-
dolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n 
omistamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäri-
stön toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tie-
dustelut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä 
sopivaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäri-
stössä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon loppuun lisätään virke:
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäri-
stössä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia 
Haglundin vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 151

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Paavo Ar-
hinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen 
parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista  
Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asu-
kaskäyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen 
määrä alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun 
henkilökuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön 
laajuus ja erityispiirteet. Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kui-
tenkaan tämänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä 
tässä vaiheessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen 
kautta.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Käsittely
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16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:

"Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen 
tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa 
esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 98

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltuvi-
en tilojen kehittämistä. Kontulan ostoskeskuksen rakennusten ja kau-
punkikuvan kehittämisestä on käynnissä kilpailu, minkä yhteydessä 
esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat hu-
omioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on Kontulan ostoskeskuksen alueel-
la kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatiloja. Kontulan toimintakeskus Luupin 
nuorisotiloja käytetään myös asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste 
sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvit-
taessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuo-
risotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nu-
orisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järje-
stökäyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kir-
jastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole säännölliseen järjestökäyttöön 
vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.
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Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin ai-
ka, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen 
esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.

Kaupunki on käynnistänyt Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämi-
seen liittyvän ideakilpailun keväällä 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala näkee, että vapaa-ajan palveluilla ja osallisuudella on merkittävä 
vaikutus alueen vetovoimaan. Kontulan palvelujen ja tilojen merkittävä 
parantaminen on kaupunkistrategian mukaista, koska alue on nimetty 
esimerkiksi Mukana-ohjelmassa kohdealueeksi. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskuksen uudistamisen yh-
teydessä luodaan uudenlaiset ja nykyistä paremmat toimitilat myös kir-
jasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille. Uudet tai korjattavat tilat tulee 
lähtökohtaisesti suunnitella niin, että ne soveltuvat omatoimiseen asu-
kaskäyttöön.

Mellunkylän alueella on pitkäaikainen ja vahva verkostoyhteistyö kau-
pungin ja kansalaistoimijoiden välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin 
asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suun-
nitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunula-
talon suunnittelusta ja toiminnasta.

Käsittely

02.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausuntoon: ”Koska suunnittelukilpailun tu-
losten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettä-
vyyttä on syytä harkita parannettaviksi.”

Kannattaja: Jussi Chydenius

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072
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§ 287
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Hel 2020-011644, 2020-011649, 2020-011650, 2020-011652, 2020-011655, 2020-011657, 2020-011659, 2020-
011660, 2020-011664, 2020-011673

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Abdirahim Husu Hussein m.fl. om 
beaktande av nyfinländare i budgeten

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Sannfinländska fullmäktigegruppen om tryggande 
av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om konst vid gångvä-
gar som stöd för delaktigt bruk

 Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om utbildning gällande 
gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister

 Motion av ledamoten Kati Juva m.fl. om stöd för fördraget om kärn-
vapenförbud

 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en badplats i Degerö

 Motion av ledamoten Jape Lovén m.fl. om tryggande av Rastila 
Camping

 Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om förbättring av trafik-
säkerheten i Borgbyggarvägens korsning i Hertonäs

 Motion av ledamoten Johanna Laisaari m.fl. om förebyggande av 
mobbning och våld i skolor

 Motion av ledamoten Katju Aro m.fl. om fler funktionella grönmiljöer 
på daghemsgårdar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 286 ja 287 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 269, 270 ja 271 §: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

267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286 och 287 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

269, 270 och 271 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
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midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:

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

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

3. grunderna för yrkandena;

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
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 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

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Kauko Koskinen Satu Silvo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.11.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 05.11.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


