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Kokousaika 16.02.2022 18:00 - 21:49

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20 / sähköinen 
kokous

Läsnä

Jäsenet

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
etänä

Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari

etänä
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka etänä
Ahmed, Mahad etänä
Alametsä, Alviina etänä
Alanko-Kahiluoto, Outi etänä
Biaudet, Eva etänä
Bogomoloff, Harry etänä
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Castrén, Maaret etänä
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa etänä
Grotenfelt, Nora etänä
Haglund, Mia
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi etänä
Harakka, Timo etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Harry etänä
Harkimo, Joel osittain etänä
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika
Hyttinen, Nuutti
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Iskanius, Anniina etänä
Jalovaara, Ville etänä
Jungner, Mikael etänä
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä

poistui 20:07, poissa: 34 - 49 §
Kauppila, Elina etänä
Kivekäs, Otso etänä
Kivelä, Mai etänä
Kolbe, Laura etänä

poistui 18:21, poissa: 33 - 49 §
Kopra, Pia etänä
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini etänä
Koskela, Minja
Lindgren, Minna etänä
Makkonen, Teija osittain etänä
Malin, Petra
Meri, Otto osittain etänä
Muttilainen, Sami etänä
Muurinen, Seija etänä

poissa: 31 §
Månsson, Björn etänä
Nevanlinna, Tuomas etänä
Niskanen, Dani etänä
Nuorteva, Johanna etänä

saapui 19:23, poissa: 27 - 32 §, osa 
33 §

Nygård-Peltola, Mia etänä
Ohisalo, Maria etänä

poistui 20:07, poissa: 34 - 49 §
Pajula, Matias etänä
Pajunen, Jenni etänä
Pakarinen, Pia etänä
Pasanen, Amanda etänä
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari osittain etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko etänä
Sarkomaa, Sari etänä
Sauri, Pekka
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Saxberg, Mirita etänä
Suomalainen, Nina etänä
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki etänä
Valtonen, Elina etänä
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka etänä
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Järvinen, Jukka varajäsen
Karhumaa, Anna varajäsen

etänä
saapui 18:21, poissa: 27 - 32 §

Kettunen, Marko varajäsen
etänä

Korkkula, Vesa varajäsen
etänä

Miettinen, Nina Katariina varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

etänä
saapui 20:07, poissa: 27 - 33 §

Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
etänä
poistui 19:25, saapui 20:10, poissa: 
osa 33 §

Wallgren, Thomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

osittain etänä

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Kentala, Julianna erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Salminen, Teresa erityisavustaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Päivinen, Tuulikki kielenkääntäjä
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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27 - 33 §
Wille Rydman kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
34 - 49 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
27 - 33 §, 43 - 49 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
34 - 42 §
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Tid 16.02.2022 18:00 - 21:49

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20 / Elektroniskt-
sammanträde

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Rydman, Wille stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande

på distans
Vartiainen, Juhana borgmästare
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare

på distans
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka på distans
Ahmed, Mahad på distans
Alametsä, Alviina på distans
Alanko-Kahiluoto, Outi på distans
Biaudet, Eva på distans
Bogomoloff, Harry på distans
Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Castrén, Maaret på distans
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa på distans
Grotenfelt, Nora på distans
Haglund, Mia
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi på distans
Harakka, Timo på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Harry på distans
Harkimo, Joel delvis på distans
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta på distans
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina på distans
Jalovaara, Ville på distans
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Jungner, Mikael på distans
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans

avlägsnade sig 20:07, frånvarande: 
34 - 49 §

Kauppila, Elina på distans
Kivekäs, Otso på distans
Kivelä, Mai på distans
Kolbe, Laura på distans

avlägsnade sig 18:21, frånvarande: 
33 - 49 §

Kopra, Pia på distans
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini på distans
Koskela, Minja
Lindgren, Minna på distans
Makkonen, Teija delvis på distans
Malin, Petra
Meri, Otto delvis på distans
Muttilainen, Sami på distans
Muurinen, Seija på distans

frånvarande: 31 §
Månsson, Björn på distans
Nevanlinna, Tuomas på distans
Niskanen, Dani på distans
Nuorteva, Johanna på distans

anlände 19:23, frånvarande: 27 - 32 
§, delvis 33 §

Nygård-Peltola, Mia på distans
Ohisalo, Maria på distans

avlägsnade sig 20:07, frånvarande: 
34 - 49 §

Pajula, Matias på distans
Pajunen, Jenni på distans
Pakarinen, Pia på distans
Pasanen, Amanda på distans
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari delvis på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko på distans
Sarkomaa, Sari på distans
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Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita på distans
Suomalainen, Nina på distans
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki på distans
Valtonen, Elina på distans
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka på distans
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Järvinen, Jukka ersättare

på distans
Karhumaa, Anna ersättare

på distans
anlände 18:21, frånvarande: 27 - 32 
§

Kettunen, Marko ersättare
på distans

Korkkula, Vesa ersättare
på distans

Miettinen, Nina Katariina ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare

på distans
anlände 20:07, frånvarande: 27 - 33 
§

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
på distans
avlägsnade sig 19:25, anlände 
20:10, frånvarande: delvis 33 §

Wallgren, Thomas ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare

delvis på distans

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Salminen, Teresa specialmedarbetare
Andersson, Henrik translator
Päivinen, Tuulikki translator
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
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Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
27 - 33 §

Wille Rydman stadsfullmäktiges I vice ordförande
34 - 49 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
27 - 33 §, 43 - 49 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
34 - 42 §
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§ Asia

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

28 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

29 Asia/3 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

30 Asia/4 Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korot-
taminen
Höjning av maximipriset för ombyggnad av Taivallahden peruskoulus 
skolhus

31 Asia/5 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kunin-
kaantammi ja Honkasuo)
Arrendeprinciper för vissa tomter (Kårböle, Kungseken och Hongas-
mossa)

32 Asia/6 Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite mak-
suttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen
Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta 
gruppmotionen om avgiftsfria kultur- och idrottstjänster efter covid-19-
pandemin

33 Asia/7 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemi-
sen lopettamiseksi
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om slut med 
stöd för den israeliska ockupationen

34 Asia/8 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohank-
keesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om ett forsk-
nings- och interventionsprojekt för att främja demokratin i Helsingfors 
förorter

35 Asia/9 Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista 
osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta
Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om könskonsek-
vensbedömningar som en del av återuppbyggnaden efter covid-19

36 Asia/10 Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedelly-
tysten turvaamisesta
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av fö-
rutsättningarna för Rastböle campingområde
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37 Asia/11 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupää-
kaupunki
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om Helsingfors 
som Europas fågelhuvudstad

38 Asia/12 Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan 
elävöittämisestä
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om att pigga upp 
stadsrummet kring Kaserntorget

39 Asia/13 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja 
terveysvaikutusten selvittämisestä
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om utredning av 
fartguppars inverkan på klimat och hälsa

40 Asia/14 Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen 
tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om gemensamma ar-
betslokaler för stadsborna

41 Asia/15 Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalustei-
den käyttöönotosta
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om stadsmöbler som är 
tillgängliga för alla

42 Asia/16 Valtuutettujen Pia Pakarisen ja Petra Malinin aloitteet sähköpotkulau-
tojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden pa-
rantamisesta
De av ledamöterna Pia Pakarinen och Petra Malin väckta motionerna 
om att införa en maximal hastighet för elsparkcyklar och förbättra tra-
fiksäkerheten

43 Asia/17 Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-
pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om avgiftsbelagda 24h-
parkeringsplatser i innerstaden

44 Asia/18 Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä 
pyöräteille
Den av ledamoten Anniina Iskanius väckta motionen om ett vägvis-
nings- och vägledningssystem för cykelvägar

45 Asia/19 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuk-
sesta
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett se-
niorcenter till Drumsö
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46 Asia/20 Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta 
nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi
Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om smidigare 
praxis för remisser till ungdomspsykiatrisk bedömning

47 Asia/21 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikunta-
puistoon
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om en övertrycks-
hall till Degerö idrottspark

48 Asia/22 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en 
regnbågsväg till Helsingfors

49 Asia/23 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 27
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:

 Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa
 Shawn Huff, tilalle Nina Miettinen
 Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 Pentti Arajärvi, tilalle Thomas Wallgren
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Vesa Korkkula
 Tom Packalén, tilalle Marko Kettunen
 Johanna Nuorteva, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

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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§ 28
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Minna Lindgren ja Hilkka 
Ahde sekä varalle valtuutetut Reetta Vanhanen ja Mahad Ahmed.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Minna Lindgren ja Hilkka Ahde sekä varalle valtuute-
tut Reetta Vanhanen ja Mahad Ahmed.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 29
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Sofia Blanco Sequeirosille eron käräjäoikeuden lautamiehen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Saara Fredrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupun-
ginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Sofia Blanco Sequeirosin 
(Vihr.) käräjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 20.12.2021 pyytänyt eroa 
käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta muuttuneen elämän- ja 
uratilanteen vuoksi. 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
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vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 63

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sofia Blanco Sequeirosille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsee Saara Fredrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 30
Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan ko-
rottaminen

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 6 739 000 
eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäis-
hinta on 39 400 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 138 hyväksynyt Taivallahden pe-
ruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 33 370 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallis-
ta ja teknistä perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja 
opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, 
parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, 
ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä puhdistetaan vaurioituneita 
rakenteita. Tontin huolto- ja asiointiliikenne selkeytetään ja turvallisuut-
ta lisätään. Pihan pintarakenteet kunnostetaan, varusteet uusitaan ja 
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katokset kunnostetaan. Lisäksi rakennetaan uusi jätekatos ja aidat se-
kä tukimuurit. Pintavesien ohjausta parannetaan. 

Koulurakennus

Koulu toimii kahdessa erillisessä koulurakennuksessa (alatalo ja yläta-
lo) Etu-Töölössä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Claus Tande-
felt ja ne ovat valmistuneet vuosina 1955 ja 1956. Koulurakennuksissa 
on aiemmin tehty muutos- ja korjaustöitä, mutta kattavaa perusparan-
nusta ei ole tehty.

Etu-Töölön alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäris-
töjen RKY-alueeseen. Koulun tonttia ympäröivät Eteläinen Hesperian-
katu, Mechelininkatu ja Hietakannas kuuluvat yleisten alueiden arvo-
ympäristöön. Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hanke on tällä hetkellä toteutussuunnitteluvaiheessa urakkakilpailun 
lähtötietojen ja kustannusarvion tarkentamista varten. Tarkemman 
suunnittelun vaikutus aikatauluun on huomioitu väistötilajärjestelyissä 
yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Suunnitelmia on tarkennettu aiemmista kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den koulurakennusten perusparannushankkeista kertyneiden kokemus-
ten ja tutkimustiedon pohjalta.

Tarkennetun kustannusarvion perusteella hankkeelle aiemmin päätetty 
enimmäishinta ei tule riittämään. Enimmäishinnan korotus tarvitaan 
suunniteltuihin teknisiin korjauksiin ja toiminnallisin parannuksiin.

Lähtötietojen ja suunnitelmien tarkentuminen ovat vaikuttaneet etenkin 
rakenne- ja geosuunnitelmiin, joihin tehdyt suunnitelmatarkennukset 
aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia hankesuunnitteluvaiheen 
kustannusarvioon verrattuna. 

Yleissuunnitteluvaiheessa esitetyt rakenteisiin kohdistuvat korjaukset 
ovat välttämättömiä, jotta koulurakennuksista saadaan turvalliset ja ter-
veelliset sekä rakennusten elinkaari saadaan vastaamaan kestävän ra-
kentamisen periaatteita.

Seuraavassa on esitetty olennaiset tarkennukset ja muutokset kustan-
nusarvioon:

Maa- ja pohjarakennus

 Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskelmassa huomioimatta 
jääneet sääsuojauskustannukset on lisätty julkisivujen korjaukseen. 
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 Hankesuunnitelmassa alapohjien on lähtötietojen perusteella oletet-
tu olevan ryömintätilaisia alapohjia, jotka voidaan säästää. Vuonna 
2009 tehdyssä kosteus- ja rakenneteknisessä kuntotutkimuksessa 
alapohjiin liittyvät havainnot ja toimenpiteet on esitetty ryömintätilai-
siin alapohjiin. Tämä on osaltaan voinut luoda kuvan, että kaikki 
alapohjat olisivat ryömintätilaisia. Jatkosuunnittelussa ja tarkemmis-
sa lisätutkimuksissa on tullut ilmi, että laajalla alueella alapohjat 
ovat maanvastaisia. Lisäksi osassa ryömintätilaisista alapohjista on 
ryömintätila osoittautunut niin matalaksi, ettei siellä voi työskennellä 
tai suorittaa tulevaisuudessa huoltotoimenpiteitä. Tällaiset alapohjat 
joudutaan purkamaan ja muuttamaan maanvastaisiksi alapohjiksi. 

 Nykyisen rakenteen alla oleva maatäyttö mahdollistaa kosteuden 
kapillaarisen nousun rakenteisiin, joka lisää riskiä kosteusvaurioon. 
Täytöissä on oletettavasti muottilautoja tai muuta orgaanista ainetta, 
jotka lahotessaan aiheuttavat riskin sisäilmaan pääsevistä epäpuh-
tauksista. 

 Alapohjan purkutöistä aiheutuu hankesuunnitelmassa säilytettäväk-
si suunniteltujen kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja väliseinien 
purkutöitä sekä niiden uusimista. 

 Nykyinen rakenne on lämpö- ja kosteustekniseltä toiminnaltaan 
epävarmempi, kuin yleissuunnitteluvaiheessa suunniteltu uusi ra-
kenne. Rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toimivuuden sekä 
sisäilman puhtauden varmistamiseksi nykyiset maanvaraiset ala-
pohjarakenteet täytyy uusia. 

 Uusi alapohjarakenne on esitetty tehtävän laatan alapuolelta läm-
möneristettyinä ja nykyvaatimusten mukaisin kapillaarikatkokerrok-
sin sekä radon-tuuletusputkistoilla varustettuina. Alapohjien uusi-
mistyöt edellyttävät maanvastaisten laattojen alla olevan täytön uu-
simista sekä rakennusten sisäpuolista kalliolouhintaa, kaivuu ja täyt-
tötöitä. 

 Rakennuksen nykyinen kuivatusjärjestelmä ei ole toimiva, mistä joh-
tuen mm. rakennuksen alla oleviin ryömintätiloihin kertyy irtovettä. 
Aiemmassa suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet salaojajärjestel-
mälle eivät ole rakennuksen kosteudenhallinnan kannalta riittäviä. 
Vesien hallinta edellyttää, että salaojajärjestelmään tehdään hanke-
suunnitelmaan verrattuna laajempia korjauksia. Ylärinteen puolelle 
lisätään uusia salaojia. Rakennusten nykyiset salaojat uusitaan ja 
salaojatasoja lasketaan. Vuonna 2017 tehdyssä salaojien kuntotut-
kimuksessa monille salaojajärjestelmän osille arvioidaan teknistä 
käyttöikää olevan 3–10 vuotta. Tämä tarkoittaa, että ilman uusimista 
salaojat olisivat käyttöikänsä päässä jo tämän peruskorjaushank-
keen valmistuessa. 

 Hankesuunnitteluvaiheessa ei rakennusten väliselle putkitunnelille 
arvioitu tarvittavan rakennusteknisiä toimenpiteitä. Putkitunneli on 
talotekniikan toimivuuden kannalta oleellinen rakenne ja sen veden- 
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sekä lämmöneristeet ovat käyttöikänsä päässä. Käyttöikänsä pääs-
sä olevat veden- ja lämmöneristeet voivat ilman uusimista aiheuttaa 
riskin tunnelin kautta rakennusten sisäilmaan kulkeutuvista epäpuh-
tauksista ja tunnelia ympäröivien rakenteiden lisävaurioille. Putki-
tunneli on kaivettava joka tapauksessa esiin taloteknisiä asennuksia 
(LVIS) varten, jonka yhteydessä uusitaan veden- ja lämmöneristeet. 
Ulkopuolelle asennettavien eristeiden avulla tunnelin sisäpuoliset 
verhomuuraukset ja eristeet saadaan purettua. Näin saadaan tun-
nelin sisämittoja kasvatettua ja talotekniikka mahtumaan tunneliin.

Runko- ja vesikattorakenteet

 Hankesuunnitelmassa ei ollu arvioitu kaikkia ulkoseinien erilaisia 
rakennetyyppejä. Ulkoseinärakenteissa olevaa eristettä ei saada 
kohtuullisilla kustannuksilla. Tuulettumattomassa rakenteessa or-
gaanisia aineita sisältävä eriste on kosteusrasitettuna riskialtis mm. 
mikrobikasvustoille. Ulkoseinärakenteet vaativat laajempia tiivistys-
korjauksia kuin mihin hakesuunnitelmassa on varauduttu. Tiivistys-
korjauksin vähennetään riskiä, että rakenteista ei pääsi-
si ilmavuotojen mukana kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan.

 Hankesuunnitteluvaiheessa suunnitellut ullakon tilavaraukset talo-
tekniikalle eivät olleet asennusteknisesti riittävät. Vesikaton aluslau-
doitus täytyy purkaa ja uusia, jotta talotekniikka (LVIS) saadaan 
asennettua yläkautta paikoilleen ja lopputilanteessa mahtumaan 
olemassa olevaan ahtaaseen ullakkotilaan.

Työmaan käyttö- ja yhteyskustannukset

Työmaan käyttökustannukset, yleiskulut, katteet ja varaukset lasketaan 
prosentteina muiden litteroiden hinnoista. Näin ollen nämä kustannuk-
set tulevat nousemaan urakoiden hintojen noustessa. 

Lisä- ja muutostyövaraus

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi projektinjohtourakkana siten, että 
ennen projektinjohtourakan kilpailuttamista suoritetaan purku-
urakkaomana urakkanaan. Tarkoitus on, että piilossa olevien rakentei-
den aiheuttamat riskit saadaan minimoitua ja luotua paremmat edelly-
tykset yhteistyössä projektinjohtourakoitsijan kanssa tehtävälle kehitys-
työlle kustannusten minimoimiseksi. Tarkennetussa kustannusarviossa 
on kuitenkin varauduttu riskien realisoitumiseen 5 825 000 euron lisä- ja 
muutostyövarauksella.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset
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Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta hankesuunnitte-
luvaiheessa oli yhteensä 33 370 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi enimmäishinta on 
39 400 000 euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2021 kustannusta-
sossa. Indeksikorjattu hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on 
toukokuun 2021 tasossa yhteensä 32 661 837 euroa. Enimmäishinnan 
nousu on noin 6 739 000 euroa arvonlisäverottomana.

Enimmäishinnan korotuksen jälkeen kustannukset vastaavat samankal-
taisten toteutettujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskineliöhintaa.

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu seuraa hanketaseen avulla 
investointihankkeiden toteutuneita kustannuksia sekä tarjousten perus-
teella laskettujen urakkavaiheen kustannusarvioiden alitusten ja ylitys-
ten yhteisvaikutusta kyseisten hankkeiden enimmäishintapäätöksiin. 
Hanketaseessa kustannukset kirjataan tarjoushintaindeksillä korjattuina 
sille vuodelle, jona hanke on valmistunut. Kesken olevissa hankkeissa 
kustannukset kirjataan kuluvalle vuodelle silloin, kun kustannusarvio on 
valmis. Hanketase on tehtyjen laskelmien mukaan ollut vuosina 2016–
2021 positiivinen. Hanketasetta päivitetään jatkuvasti. Valmistelussa 
olevan Tilahankkeiden käsittelyohjeen yhteydessä tullaan arvioimaan 
hanketaseen esittelyn tarvetta yksittäisten hankehinnan ylityspäätösten 
yhteydessä.

Rahoitus

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2031 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle oli varattu 33 700 000 euroa vuosille 2022−2024. 
Vuodelle 2022 on määrärahaa varattu 4 300 000 euroa. Enimmäishin-
nan korotuksen vuoksi vuoden 2022 määrärahan tarve kasvaa noin 1 
000 000 eurolla.

Vuoden 2022 alusta sisäisen vuokramalliuudistuksen vuoksi peruskor-
jauksia ja kunnossapitokorjauksia ei toteuteta investointimäärärahoilla, 
vaan ne on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon 
budjettia. Maunulan väestönsuojan sisäilmakorjaukselle on varattu ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 1,5 milj. euron määrä-
raha vuodelle 2022. Tämä korjaus siirtyy käyttötaloudesta rahoitetta-
vaksi ja käyttämättä jäävä investointimääräraha siirretään Taivallahden 
perusparannushankkeen käytettäväksi.
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Taivallahden perusparannushankkeen toteutuksen edellyttämä rahoi-
tustarve vuosille 2023−2024 otetaan huomioon uutta rakentamisohjel-
maa laadittaessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.1.2022 § 10 antanut puoltavan 
lausunnon Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudes-
saan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 100

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 6 739 000 
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eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäis-
hinta on 39 400 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

04.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 10

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Taivallah-
den peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 6 738 162 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 39 400 
000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Lautakunta edellyttää tarkkuutta hankesuunnitelmien laadinnassa siten, 
että kaikki vaadittavat selvitykset ja niistä aiheutuvat olennaiset kor-
jaustarpeet ja kustannukset on huomioitu. Hankesuunnitelman tulee 
antaa mahdollisimman realistinen kuva toimialalle aiheutuvista tulevista 
tilakustannuksista. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että laajaa perus-
parannusta vaativien kohteiden kohdalla tarkastellaan korvaavan uu-
disrakennuksen kustannuksia vaihtoehtona olevan rakennuksen pe-
rusparantamiselle. Lautakunta korostaa kustannusseurannan tärkeyttä 
ja suunnittelun tarkkuutta jatkossa, etteivät kustannukset nouse enem-
pää hankkeen edetessä toteutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja sii-
tä aiheutuva vuosittainen lisävuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan vuokra-arviossa, ja painottaa lisäksi, että rakennussuojelusta johtu-
van lisävuokravaikutuksen ei tule kohdentua pelkästään käyttäjätoimia-
lalle eikä se saa kuluttaa opetukseen varattua määrärahaa.

24.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.12.2021 
§ 106

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 6 738 162 eurol-
la arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta 
on 39 400 000 euroa alv. 0 % toukokuun 2021 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa Rakennukset ja yleiset alueet Tilat-palvelun tilapäälli-
kön tilaamaan kohteen rakennustekniset purkutyöt, arviokustannus 
noin 1 milj. euroa alv. 0 % odottamatta lopullista hankepäätöstä.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

16.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Raveala ja pro-
jektinjohtaja Jarmo Kivinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.05.2020 § 138
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HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 31
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Ku-
ninkaantammi ja Honkasuo)

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti:

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2080 saakka sekä

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettä-
västä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 8.2.2021 § 114 varannut seuraavat kerrostaloton-
tit asumisoikeusasuntojen toteuttamista varten:

 Kuninkaantammen tontti 33414/1 varattiin yhteisesti ES-
Laatuasunnot Oy:lle ja ES-Laatuasumisoikeus Oy:lle
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 Kuninkaantammen tontti 33415/1 varattiin yhteisesti Kastelli-talot 
Oy:lle ja Woodcomp Oy:lle

 Kuninkaantammen tontti 33419/1 varattiin Aso-asunnot Uusimaa 
Oy:lle 

 Honkasuon tontti 33367/1 varattiin kaupunkiympäristön toimialan 
asuntotuotantopalvelulle.

Edellä mainittuun varauspäätökseen sisältyi myös Kuninkaantammen 
kerrostalotontti 33416/1, joka varattiin vapaarahoitteisen, hintakontrol-
loidun asuntotuotannon toteuttamista varten Mangrove Rakennuttaja 
Oy:lle. 

Asemakaava-, tontti- ja maaperätiedot

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 § hyväksynyt Kuninkaantammen 
Lammenrannan alueen asemakaavamuutoksen nro 12401. Asema-
kaavan muutos on tullut voimaan 27.10.2017. Asemakaavan mukaan 
tontit 33414/1, 33415/1, 33416/1 ja 33419/1 kuuluvat asuinkerrostalo-
jen (AK) korttelialueeseen, jossa rakennusten kerrosluku vaihtelee nel-
jästä viiteen. Tonttien tehokkuusluvut (e) vaihtelevat välillä 1,13–1,26. 
Kaavamääräysten mukaan rakennettavien rakennusten tulee olla julki-
sivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta. Rakentamisessa on pyrittävä 
korkeaan energiatehokkuuteen ja tonteilla on tuotettava uusiutuvaa 
energiaa. Asuntotonttien kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat Lammenran-
nan autopaikkatontille toteutettavaan pysäköintilaitokseen, jonka hallin-
nointia varten tullaan perustamaan pysäköintiyhtiö. Asuntotontit tekevät 
pysäköintiyhtiön kanssa autopaikkojen osalta merkintä-, käyttö- ja muut 
tarvittavat sopimukset, joilla varmistetaan pysäköintilaitoksen toteutus 
ja kustannusten jako käyttäjien kesken. 

Kuninkaantammen tontit sijoittuvat Paletinkierto ja Vedenkierto nimis-
ten katujen varteen. Tonttien rakentamiskelpoisuus on varmistettu esi-
rakentamalla koko Lammenrannan kaava-alue ylipengermassoilla. 

Honkasuo on kaavoitettu pientalovaltaiselle asumiselle. Kaavamää-
räysten mukaan koko kaava-alueella noudatetaan matalaenergiaraken-
tamisen periaatteita ja sovelletaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. 
Puurakentamiseen velvoittava kaavamääräys koskee koko kaava-
aluetta. 

Honkasuon Perhosniityn asemakaava 11870 on vahvistunut 29.8.2012. 
Tontti 33367/1 on merkitty nelikerroksisten asuinrakennusten korttelia-
lueeksi (A), jonka rakennusoikeus on ilmaistu luvuin 6 350 k-m² + m 
550 k-m². Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimää-
rän ja toinen luku myymälätilaksi varattavan kerrosalan neliömäärän. 
Tontille saa sijoittaa päivittäistavaramyymälän. Tontin pinta-ala on 8 
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531 m² ja tonttitehokkuusluku on e=0,8.  Tontti sijaitsee osoitteessa 
Perhosenkierto 29.

Vuokrausperiaatteet

Tontit 33414/1 (AK), 33415/1 (AK), 33419/1 (AK) ja 33367/1 (A)

Säänneltyyn tuotantoon varattujen tonttien vuokrausperiaatteet perus-
tuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) pitkän korko-
tuen asuntotuotannolle määrittelemiin rakennusmaan vuotta 2022 kos-
keviin aluekohtaisiin enimmäishintoihin, joissa huomioidaan tontin tule-
va hallinta- ja rahoitusmuoto, sijainti, tuleva rakennustyyppi (kerrosta-
lo/pientalo) sekä mahdolliset ARA:n hyväksymät hintaa korottavat eri-
tyistekijät. Kuninkaantammessa ja Honkasuolla hintaa korottavia tekijöi-
tä, kuten läheisyys merenrantaan taikka raideliikenteen asemalle, ei 
ole, mistä syystä rakennusoikeuden yksikköhinta määräytyy yksino-
maan ARA:n hyväksymän aluekohtaisen enimmäishinnan perusteella.  

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021 § 101 ja 6.5.2020 § 130 vahvistanut 
Kuninkaantammessa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien vuokrausperi-
aatteet seuraavasti: 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33399/5 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotonttien (AK) 333417/1, 333417/2, 33418/1 ja 
33420/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana val-
tion tukeman vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33398/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33399/4 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana hintakontrolloidun (puoli-hitas) asuntotuo-
tannon osalta vähintään 30 euroa.

 Valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotontin vuosivuokras-
ta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen 
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rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai 
jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Vuosivuokra

Aiemmin ARA-tuotantoon Kuninkaantammessa varatuille tonteille vah-
vistettua rakennusoikeuden yksikköhintaa (28 euroa) ei esitetä käytet-
täväksi, koska tämä yksikköhinta elinkustannusindeksillä korjattuna ylit-
tää ARA:n alueelle vuonna 2022 hyväksymän enimmäishinnan. Siihen 
syynä on osaltaan yleinen hintatason nousu ja sitä kuvaavan elinkus-
tannusindeksin pisteluvun nopea muutos. Näin ollen vuokraushinnaksi 
esitetään hieman alempaa rakennusoikeuden yksikköhintaa kuin mitä 
alueella on aiemmin käytetty.

Vertailuhinnat sekä ARA:n määrittelemät enimmäishinnat huomioiden 
asuntotonttien (AK ja A) 33414/1, 33415/1, 33419/1 ja 33367/1 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman asumi-
soikeus- ja vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 27 euroa.

Honkasuon tontille toteutettavien päivittäistavarakauppaa palvelevien 
tilojen osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana 30 euroa. Muutoin tonteille mahdollisesti toteutet-
tavista liike-, myymälä-, näyttely-, toimisto- tai muista vastaavista tilois-
ta esitetään perittävän asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokaa 
sikäli kuin asemakaavamääräykset sallivat kyseisten tilojen rakentami-
sen kerrosalan lisäksi.

Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään perittäväksi 80 % siltä ajalta, jo-
na tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä val-
tion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille raken-
nettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella kor-
kohyvitystä (korkotukea). 

Tonttien laskennallinen k-m² hintatasossa (11/2021, ind.20,50) on esi-
tetyn mukaisesti noin 554 euroa ilman ns. ARA-alennusta ja ARA-
alennuksella noin 443 euroa.  Maanvuokran teoreettinen vaikutus asu-
miskustannuksiin valtion tukemissa asumisoikeus- ja vuokra-
asunnoissa on tällöin 1,77 e/m²/kk.

Tontti 33416/1 (AK)
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Tontti on varattu hintakontrolloituun (puoli-hitas) asuntotuotantoon, jos-
sa ensimyynnin jälkeen asuntojen myyntihintaa ei säädellä. Tontti 
vuokrataan käypään markkinahintaan ja vuokran määrittämiseksi on 
pyydetty ulkopuolisen arvioitsijan (Catella Property Oy) arviolausunto 
tontin asuinrakennusoikeuden markkina-arvosta. 

Vuosivuokra

Asuinkerrostalotontin (AK) 33416/1 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuoksivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana vähintään 33 euroa. 

Tontille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely-, toimis-
to- tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asuntokerrosalaa 
vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokaa 
sikäli kuin asemakaavamääräykset sallivat kyseisten tilojen rakentami-
sen kerrosalan lisäksi.

Tontin laskennallinen k-m² hintatasossa (11/2021, ind.20,50) on esite-
tyn mukaisesti noin 677 euroa. Vuokra vastaa kyseisen tontin arviolau-
sunnon mukaista käypää markkinahintaa. Arviolausunto on oheismate-
riaalissa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin val-
tion tukemissa asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa on tällöin 2,71 
e/m²/kk.

Vuokra-aika ja tuottotavoite

Vuokra-aika on kaikkien tonttien osalta noin 60 vuotta siten, että vuok-
ra-aika alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 
31.12.2080.

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

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 
30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaat-
teet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 99

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2080 saakka sekä

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettä-
västä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 8

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Vedenkierto, Paletinkierto ja Perhosenkierto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettäväs-
tä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 2 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 32
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite 
maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian 
jälkeen

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä esittää ryhmäaloit-
teessaan, että kaupunki järjestää koronapandemian jälkeen kiitoskuu-
kauden, jonka aikana kulttuuri- ja liikuntapalveluita tarjotaan huomatta-
van edullisesti tai ilmaiseksi. Kaupungin omien kulttuuri- ja liikuntapal-
velujen lisäksi mukaan tulisi ottaa myös muut toimijat, joilta kaupunki 
ostaisi palveluja kuntalaisia varten.

Koronapandemian jälkeen kulttuurin ja liikunnan kenttä tarvitsee kau-
pungilta tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen palvelujen tur-
vallisuuteen. Aloitteen tavoitetta kaupunkilaisten yhteenkuuluvuudesta 
ja yleisöjen palaamisesta voidaan kuitenkin edistää ehdotettua tehok-
kaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Palvelujen mak-
suttomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa 
esimerkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla 
palveluissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.
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Pääsymaksujen poistaminen kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluista 
vääristäisi alan kilpailua ja saattaisi hyvästä tavoitteesta huolimatta joh-
taa epätoivottuun lopputulokseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 
nettobudjetoitu ja toimintakatteeseen sidottu. Toimialan on katettava 
omalla tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Keskimääräinen 
sisäänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 
500 000 euroa.

Useiden kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden taloudelliset edellytyk-
set ovat jo lähtökohtaisesti kaupunkia heikommat. Maksuttomien palve-
lujen tarjoaminen vaikeuttaisi niiden tilannetta entisestään. Jos kau-
punki poistaisi pääsymaksut omista palveluistaan, on oletettavaa, että 
yleisö hakeutuisi ennemmin niihin kuin yksityisten toimijoiden maksulli-
siin palveluihin. 

Kaupunki on tukenut ja tulee tänäkin vuonna tukemaan kulttuuri- ja lii-
kunta-alan toimijoita monin tavoin. Vuoden 2022 talousarviossa on va-
rattu erillinen määräraha koronasta palautumiseen. Yksi selkeästi tun-
nistetuista kohteista on juuri kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Kulttuurin ja lii-
kunnan toimijoita on tuettu mittavalla kertaluonteisella avustussummal-
la ja avustusten tasoa on sovittu korotettavan myös tuleville vuosille.

Kaupunki on tukenut kulttuurialan ammattilaisia ohjelmaostoilla esim. 
Kasarmintorin kesäterassin ja itsenäisyyspäivän maksuttomaan ohjel-
maan. Näillä on pyritty edistämään kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta 
ja työllistämään koronakriisistä kärsineitä taiteen ammattilaisia. Ohjel-
maostojen lisäksi kaupunki on tukenut helsinkiläisten tapahtumajärjes-
täjien terveysturvallisuussuunnitelmia.

Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi veikkausvoittovaroista ka-
navoitu rahoitus kulttuuri- ja liikuntatoimijoille tulee lähivuosina heikke-
nemään. Koronasta palautumisen erillismäärärahan käyttöä suunnitel-
laan yhdessä kumppaneiden kanssa niin, että se auttaa yleisöjä pa-
laamaan palvelujen pariin ja samalla rakentaa edellytyksiä toimia yhä 
vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän osana voidaan suunnitella 
yhteisiä tapahtumapäiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Helsingin 
runsasta vapaa-ajan tarjontaa. 

Erillisen kiitoskuukauden järjestäminen aloitteessa tarkoitetulla tavalla 
ei edellä todetusta johtuen ole tarkoituksenmukaista. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
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aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 64

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 173

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa tärkeän viestin kristillisde-
mokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ehdotuksessa koronakriisin 
jälkeisessä kiitoskuukaudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kat-
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soo kuitenkin, että ehdotuksen arvokasta tavoitetta yhteenkuuluvuu-
desta ja yleisöjen palaamisesta voidaan edistää ehdotettua tehok-
kaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeen kaupungin on teh-
tävä tekoja, joiden avulla kovan taloudellisen iskun ottaneet yleishyö-
dylliset ja yksityiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat löytävät sekä uusia 
yleisöjä että aiemmat yleisönsä uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta näkee kuitenkin aloitteessa mahdollisuuksia alennus- ja 
teemapäiville, mutta pitää ehdotettua kuukautta liian pitkänä aikana.  

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronakriisi tulee olemaan keskuudes-
samme vielä pitkään. Vaikka Suomen rokotusaste saataisiin tavoitellun 
80 prosentin yläpuolelle, suuri osa maailmasta on yhä ilman ensim-
mäistäkään rokotetta. Rajojen aukeaminen ja matkailun palautuminen 
tullee tarkoittamaan, että koronavirus johtaa myös jatkossa satunnaisiin 
tartunta-aaltoihin. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kenttä tarvitsee 
siksi tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen ventovieraiden 
kanssa samassa tilassa olemiseen. Eduskunnan hyväksymä korona-
passi on yksi keino edistää turvallisuudentunnetta kävijöiden keskuu-
dessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tunnistaa aloitteessa mainitun tarpeen 
pysähtyä sen äärelle, mitä olemme käyneet vuosina 2020 ja 2021 läpi. 
Aloitteessa kuvattua kriisin kokemuksen äärelle pysähtymistä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala edesauttaa joulukuussa 2021 tekemällä ohjel-
maostoja kulttuurin ja liikunnan toimijoilta niin, että itsenäisyyspäivän 
aattona ja itsenäisyyspäivänä on maksutonta ohjelmaa eri puolilla kau-
punkia. Tuomalla iloa ja kauneutta kuntalaisille itsenäisyyspäivän viet-
toon voidaan sekä edistää kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta että työl-
listää koronakriisistä kärsineitä taiteen ja muun vapaa-aikasektorin 
ammattilaisia. Ohjelma toteutetaan ulkona tai useana pienempänä si-
sätapahtumana, jotta osallistujien ja esiintyjien terveysturvallisuus voi-
daan taata. Ohjelman kulut katetaan toimialalla syntyneistä menosääs-
töistä, joista on jo aiemmin päätetty suunnata tänä vuonna 1 000 000 
euroa uusiin palveluostoihin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta. Rahalla on jo 
tuotettu ohjelmaa esimerkiksi kesällä 2021 toteutetulle Kasarmitorin te-
rassille ja tuettu helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvalli-
suussuunnitelmia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimintakatteeseen sidottu, netto-
budjetoitu toimiala. Tämä tarkoittaa, että toimialan on katettava omalla 
tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Aloitteessa ehdotetaan, 
että toimialan tapahtumista ja palveluista poistettaisiin käyntimaksut 
yhden kuukauden ajalta. Toimialan keskimääräinen myyntitulojen eli si-
säänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 
500 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että pääsy-
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maksujen poistaminen vaikeuttaisi entisestään muiden, taloudellisilta 
edellytyksiltään selvästi kaupunkia heikompien kulttuuri- ja tapahtuma-
alan toimijoiden tilannetta ja voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että ehdotus johtaisi 
moniin käytännön hallinnollisiin ongelmiin esimerkiksi jo maksettujen 
kausimaksujen korvaamisesta. Lautakunta näkee, että täyden maksut-
tomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esi-
merkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla palve-
luissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.  

Kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 on suunniteltu erillistä varausta 
koronasta palautumiseen. Yhdeksi selkeäksi kohteeksi on tunnistettu 
kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi 
on todennäköistä, että valtion veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja vapaa-
aikasektorille kanavoima rahoitus tulee heikkenemään lähivuosina. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee suunnittelemaan erillismäärära-
han käyttöä yhdessä kumppaneiden kanssa tavalla, joka toisaalta aut-
taa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin sekä rakentaa kumppaneille 
edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän 
työn osana voidaan myös miettiä koko elämysten tuottamisen kentän 
yhteisiä tapahtumallisia päiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Hel-
singin koko runsasta vapaa-ajan tarjontaa. Hyviä hetkiä tällaiseen ovat 
esimerkiksi Helsinki-päivä ja itsenäisyyspäivä sekä koulujen lomakau-
det.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 33
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tuke-
misen lopettamiseksi

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Valtuutettu Maarit Vierunen ehdotti valtuutettu Marcus Rantalan kan-
nattamana, että asia palautetaan valmisteluun niin, että aloitteessa esi-
tettyihin tai kaupunginhallituksen vastauksessaan esittämiin toimenpi-
teisiin ei ryhdytä. Sekä aloitteen alkuperäistä sisältöä että kaupungin-
hallituksen esitystä on pidettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena ja si-
ten toimenpiteenä, joka ei kuulu kunnan toimialaan

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitys palautetaan valmisteltavaksi valtuutettu Maarit Vie-
rusen ehdottamin perustein

Jaa-äänet: 39
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Eveliina 
Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Kata-
riina Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuor-
teva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki 
Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 44
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret 
Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhu-
vaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Tei-
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ja Makkonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, 
Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Elina Valto-
nen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Atte Harjanne

Poissa: 1
Timo Harakka

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki sitoutuu jatkossa olemaan solmimatta so-
pimuksia minkään yrityksen kanssa, joka hyötyy palestiinalaisalueiden 
laittomasta miehityksestä. Valtuutetut esittävät lisäksi, että kaupunki 
selvittää, tekeekö se tällä hetkellä yhteistyötä miehityksestä hyötyvien 
osapuolten kanssa ja tarvittaessa irtisanoo kyseiset sopimukset.

Kaupunginhallitus palautti 8.11.2021 (§ 817) asian uudelleen valmistel-
tavaksi. Kaupunginhallituksen päätöksessä todettiin, että ”valmistelus-
sa selvitetään tarvittaessa ulkopuolisia lakiasiantuntijoita kuullen, miten 
yrityksen osallisuus kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin — 
tässä tapauksessa osallisuus siirtokuntatoimintaan — suhteutuu palve-
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luntarjoajaa koskeviin EU-direktiiveihin (kuten 2004/18/EY) eli voiko yri-
tyksen sulkea ulos tarjouskilpailusta direktiivien perusteella. Lisäksi 
selvitetään, voiko aloitteessa mainitun perusteen eli siirtokuntatoimin-
nan sisällyttää Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin.”

Hankintadirektiivi ja hankintalaki

Valmistelussa on edellytetty selvitettäväksi, miten yrityksen osallisuus 
siirtokuntatoimintaan suhteutuu palveluntarjoajaa koskeviin EU-
direktiiveihin (kuten 2004/18/EY). 

Direktiivi 2004/18/EY on kumottu direktiivillä 2014/24/EU (myöhemmin 
hankintadirektiivi). Direktiivit eivät lähtökohtaisesti ole suoraan sovellet-
tavaa oikeutta, vaan edellyttävät jäsenvaltioilta kansallisia lainsäädän-
tötoimia. Hankintadirektiivi on Suomessa implementoitu osaksi kansal-
lista oikeutta säätämällä 1.1.2017 voimaan astunut laki julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016; hankintalaki). Asian 
arvioinnin kannalta keskeisessä asemassa on siten kansallinen hankin-
talaki. 

Hankintalaissa asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on 
kilpailutettava hankintalain mukaisessa menettelyssä. Hankintalaissa 
on tyhjentävästi lueteltu kilpailutuksissa sovellettavat tarjoajien pakolli-
set ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet. Osallisuus siirtokunta-
toimintaan ei ole pakollinen eikä harkinnanvarainen poissulkemisperus-
te.

Tarjoaja voidaan poissulkea myös, mikäli tarjoajan tarjous on tarjous-
pyynnössä asetettujen vaatimusten vastainen. Tarjouspyynnössä han-
kintayksikkö voi asettaa tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja ra-
hoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koske-
via soveltuvuusvaatimuksia. Vaatimusten on liityttävä hankinnan koh-
teeseen siten, että ne osoittavat ehdokkaiden tai tarjoajien mahdolli-
suudet toteuttaa hankinta. Vaatimusten tulee olla objektiivisia, syrjimät-
tömiä ja oikeasuhteisia. 

Osallisuus siirtokuntatoimintaan ei liity tarjoajan rekisteröitymiseen, ta-
loudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen eikä sen tekniseen tai 
ammatilliseen pätevyyteen, minkä vuoksi se ei ole myöskään hankinta-
lain sallima tarjoajalle asetettu soveltuvuusvaatimus.

Edellä todetun perusteella kaupunki ei hankintalain säännöksistä joh-
tuen voi poissulkea eikä hylätä tarjousta sen perusteella, että tarjoaja 
on osallistunut siirtokuntatoimintaan.

Hankintalain soveltamisalan ulkopuoliset hankinnat
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Hankintalaissa määritelty kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 
60 000 euroa. Kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankinta-
lakia. Mikäli kynnysarvon alittava hankinta kuitenkin kilpailutetaan, on 
niidenkin osalta asetettava tarjoajien valinnalle objektiivisia ja syrjimät-
tömiä perusteita. Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeus-
periaatteet, kuten tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan vi-
ranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hy-
väksyttäviin tarkoituksiin.

Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on sitoutunut hankintastrategias-
saan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista sekä ennakoimaan ris-
kianalyysin perusteella sosiaalisen vastuun riskejä, jotka voivat johtua 
pitkästä toimitusketjusta, työn ihmistyövaltaisuudesta tai tuotantomaan 
olosuhteista. Kaupunginhallitus huomauttaa, että hankintastrategia lin-
jaa myös hankintojen tarjoajia koskevista soveltuvuusvaatimuksista, 
joissa vaaditaan tarjoajaa selvittämään tai vähintäänkin vakuuttamaan, 
että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oikeuksia koskevaa 
yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työelämää koskevaa 
yleissopimusta.

Kunnan toimiala ja ulkopolitiikan harjoittaminen

Kunnan toiminnan lähtökohtana on toiminnan paikallisuus ja keskitty-
minen kunnan omalle alueelle. Kunnat harjoittavat kuitenkin nykyisin 
laajasti kansainvälistä yhteistyötä, ja sillä voidaan katsoa olevan vakiin-
tunut paikka kunnan toiminnassa.

Kansainvälisen yhteistyön kuulumista kunnan toimialaan arvioidaan 
samoilla periaatteilla kuin kunnan toimialan rajoja yleisestikin. On siten 
huomioitava muun muassa, että kyseinen toiminta on kunnan asukkai-
den edun mukaista, ja että panostus toimintaan on kohtuullinen suh-
teessa tavoiteltaviin päämääriin. 

Kunnan toimialaan kuuluvana on pidetty esimerkiksi ystävyyskuntatoi-
mintaa (KHO 1982 II 18). Myös humanitaarisen avun antamista on pi-
detty sallittuna (KHO 1983 II 35), kun päätös ei ollut sisältänyt kanna-
nottoa ulkopoliittisiin kysymyksiin tai toisen valtion sisäisiin asioihin. 

Kunnan harjoittamasta kansainvälisestä yhteistyöstä onkin erotettava 
ulkopoliittisten kannanottojen tekeminen, joihin oikeuskäytännössä on 
suhtauduttu kielteisesti (KHO 1983 II 28). Pidättyvää suhtautumista on 
perusteltu sillä, että kunnan ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa eikä sitoa 
kunnan jäseniä kannanottoihin, joita he eivät mahdollisesti pidä aatteel-
lisesti tai muutoin hyväksyttävinä (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 10. p. 
Helsinki 2019. Harjula – Prättälä, sivu 187). 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 31 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
16.02.2022

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 FI02012566

Perustuslain 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikan johtaminen kuuluu 
tasavallan presidentille yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ul-
kopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano kuuluvat valtioneuvoston ase-
tuksen 1171/2005 mukaisesti ulkoministeriön tehtäviin. Aloite sisältää 
kannanoton vieraan valtion toimintaan. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan 
tällaiseen toimintaan liittyviä sanktioluonteisia toimenpiteitä. 

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että aloite käsittelee ihmisoikeuksia 
sekä niiden edistämistä ja turvaamista. Kaupunginhallitus painottaa, et-
tä Helsinki arvioi hankintastrategian riskianalyysin mukaisesti tavara- ja 
palveluhankintojaan myös jatkossa. Erityisesti tämä koskee hankintoja, 
jotka alittavat hankintalain soveltamisen 60 000 euron kynnysarvon, 
sekä kaikkia sellaisia hankintoja, jotka kaupunki tekee alihankkijalta ja 
joiden tuottamisella voi olla kytkös kansainvälisen oikeuden vakaviin 
rikkomuksiin, tässä tapauksessa osallisuus laittomaan siirtokuntatoi-
mintaan. Lisäksi Helsingin kaupunki seuraa eduskunnassa etenevää 
lakialoitetta eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden 
maahantuonnin kiellosta ja arvioi toimintaansa suhteessa mahdolliseen 
lakimuutokseen.

Muut konfliktit, yhdenvertaisuus ja johdonmukaisuus

Aloitteessa on esitetty irtautumista nykyisistä ja tulevista sopimussuh-
teista tahojen kanssa, joiden katsottaisiin hyötyvän palestiinalaisaluei-
den miehityksestä. On kuitenkin löydettävissä myös vastaavia tilanteita, 
joissa kansainvälisen yhteisön keskusteluissa on esitetty, että konfliktin 
osapuoli on syyllistynyt laittomaan miehitykseen tai johonkin muuhun 
kansainvälisen oikeuden vastaiseen toimintaan.

Hallintolaissa edellytetään viranomaisen toiminnan olevan yhdenver-
taista ja puolueetonta. Olisi yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista 
ja muutenkin epäjohdonmukaista, mikäli kunta pidättäytyisi sopimuksis-
ta tarjoajien kanssa, joiden se katsoisi hyötyvän palestiinalaisalueiden 
miehityksestä ja samaan aikaan jatkaisi sopimustoimintaa muiden 
kumppaneiden kanssa, joiden osalta on esitetty, että ne hyötyvät josta-
kin toisesta laittomana pidetystä miehityksistä tai muusta kansainväli-
sen oikeuden vastaisesta toiminnasta.

Olisi lisäksi epäjohdonmukaista, mikäli kaikista mahdollisista vastaavis-
ta kansainvälisen oikeuden rikkomuksista tai muista kansainvälisen yh-
teisön tuomitsemista teoista ainoastaan valtion toteuttama laittomana 
pidetty miehitys katsottaisiin poissulkemisperusteeksi Helsingin kau-
pungin hankinnoissa.

Kannanotot vieraiden valtioiden välisiin tai vieraiden valtioiden sisällä 
vallitseviin konflikteihin, ja niihin reagoiminen esimerkiksi taloudellisin 
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pakottein, eivät edellä todetusti kuulu kunnan toimialaan, vaan osaksi 
valtion ulkopolitiikkaa.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei aloitteessa esi-
tetyille toimenpiteille ole oikeudellisia edellytyksiä.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 108

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:

“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin. 
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Ottaen siten huomioon lisäksi mitä jäljempänä kunnan toimialasta lau-
sutaan, eivät aloitteessa mainitut perusteet sovellu tarjoajan valintaa 
ohjaavaksi perusteeksi myöskään pienhankintojen kilpailuttamiseen.”

Muutetaan muotoon:

“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin.

Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on sitoutunut hankintastrategias-
saan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista sekä ennakoimaan ris-
kianalyysin perusteella sosiaalisen vastuun riskejä, jotka voivat johtua 
pitkästä toimitusketjusta, työn ihmistyövaltaisuudesta tai tuotantomaan 
olosuhteista. Kaupunginhallitus huomauttaa, että hankintastrategia lin-
jaa myös hankintojen tarjoajia koskevista soveltuvuusvaatimuksista, 
joissa vaaditaan tarjoajaa selvittämään tai vähintäänkin vakuuttamaan, 
että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oikeuksia koskevaa 
yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työelämää koskevaa 
yleissopimusta.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Minja koskelan toinen vastaehdotus: 

“Niiden ulkopoliittisesta luonteesta johtuen aloitteen ja sen mukaisten 
toimenpiteiden ei siten voida katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.”

Muutetaan muotoon:

“Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että aloite käsittelee ihmisoikeuk-
sia sekä niiden edistämistä ja turvaamista. Kaupunginhallitus painottaa, 
että Helsinki arvioi hankintastrategian riskianalyysin mukaisesti tavara- 
ja palveluhankintojaan myös jatkossa. Erityisesti tämä koskee hankin-
toja, jotka alittavat hankintalain soveltamisen 60 000 euron kynnysar-
von, sekä kaikkia sellaisia hankintoja, jotka kaupunki tekee alihankkijal-
ta ja joiden tuottamisella voi olla kytkös kansainvälisen oikeuden vaka-
viin rikkomuksiin, tässä tapauksessa osallisuus laittomaan siirtokunta-
toimintaan. Lisäksi Helsingin kaupunki seuraa eduskunnassa etenevää 
lakialoitetta eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden 
maahantuonnin kiellosta ja arvioi toimintaansa suhteessa mahdolliseen 
lakimuutokseen.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutet-
tuna 

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, 
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotusten mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8

Eriävät mielipiteet

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna jätti eriävän mielipiteen kaupunginhal-
lituksen päätökseen seuraavin perusteluin:

Aloitteen pääasiallisena tarkoituksena on ollut moittia Israelin laitonta 
toimintaa palestiinalaisalueilla. Tällaisten moitteiden esittämistä on pi-
dettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena ja siten toimenpiteenä, joka 
ei kuulu kunnan toimialaan.

Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy viittaus kaupungin omiin 
hankintamenettelyä koskeviin määräyksiin sen tukena, että kaupunki 
arvioisi tulevia hankintojaan siitä näkökulmasta, onko hankinnalla kyt-
kös laittomaan siirtokuntatoimintaan. Tätäkin viittausta on nähdäkseni 
pidettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena olkoonkin, ettei se mene 
yhtä pitkälle kuin mitä aloitteessa on alun perin esitetty. Kaupunginhalli-
tuksen päätöksen mukainen aloitevastaus on siten edelleen toimenpi-
de, joka ei kuulu kunnan toimialaan.

Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen, 
Daniel Sazonov, Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen vastaavin 
perustein kuin kansliapäällikkö.

Juhana Vartiainen jätti eriävän mielipiteen vastaavin perustein kuin 
kansliapäällikkö täydennettynä seuraavasti: 

Hyväksytty päätös sisältää myös kappaleet, joissa vedotaan ihmisoi-
keuksiin hankintojen kriteerinä, mutta ainoana esimerkkinä ja konkreet-
tisena ihmisoikeusrikkomuksena viitataan aloitteen mukaisesti Israelin 
toimintaan. Tämä, yhdessä sen kanssa, että kaupunginhallituksen 
enemmistö on nimenomaan halunnut toimia kunnan toimialan ulkopuo-
lella, ei ole tasapainoista ja voi synnyttää tulkintoja Helsingin kaupun-
ginhallituksen erityisestä Israelin vastaisesta asenteesta. Ihmisoikeuk-
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sien suhde kaupungin hankintoihin on tärkeä asia, mutta sitä tulee käsi-
tellä tasapainoisena kokonaisuutena. Lisäksi alkuperäinen aloite on ot-
sikoitu totuuden vastaisella tavalla, josta voisi virheellisesti päätellä 
Helsingin kaupungin tukeneen Israelin laitonta miehitystä.

31.01.2022 Pöydälle

24.01.2022 Pöydälle

08.11.2021 Palautettiin

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 34
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventio-
hankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää demokratian edistämi-
seksi lähiöissä monitieteellisen akateemisen tutkimushankkeen, joka 
kokoaa yhteen jo olemassa olevan tutkimustiedon sekä tuottaa uutta 
laadullisiin menetelmiin pohjautuvaa tietoa asukkaiden osallisuudessa 
ja äänestysaktiivisuudessa havaittavista eroista ja niiden syistä. Taus-
talla on huoli segregaatiokehityksestä sekä erityisesti kevään 2021 
kuntavaaleissa havaituista huomattavista alueellisista eroista asukkai-
den äänestysaktiivisuudessa. Lisäksi valtuutetut esittävät, että Helsin-
gin kaupunki toteuttaa osana tutkimushanketta ja sen jälkeen lähiöiden 
demokratiaa edistävän interventiohankkeen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.
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Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 korostaa tiedolla johtamisen ja 
aktiivisen korkeakouluyhteistyön merkitystä palvelujen ja toiminnan uu-
distamisessa. Tutkitun tiedon hyödyntäminen kaupungin toiminnan ke-
hittämisessä asukkaiden osallisuuden ja demokratian edistämiseksi on 
kaupunkistrategian mukaista. 

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti kaupunkilaisten osallisuuden ko-
kemusta ja äänestysaktiivisuuden muutoksia. Kaupunginkanslia koko-
aa ja tuottaa aiheesta säännöllisesti tietoa päätöksenteon tueksi. Kau-
punginkanslia ja toimialat seuraavat aktiivisesti myös korkeakouluissa 
tehtävää akateemista tutkimusta osallisuuteen ja äänestysaktiivisuu-
teen liittyen. Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana aiheeseen liit-
tyvässä eurooppalaisessa tutkimushankkeessa yhtenä tutkimuksen 
kohdekaupungeista.

Alueosallisuutta ja demokratiaa tuetaan kaupungin toiminnassa monin 
tavoin. Kaupunginhallituksen vuonna 2017 käynnistämä osallisuus- ja 
vuorovaikutusmalli korostaa osallisuuden kytkeytymistä kaikkeen kau-
pungin toimintaan. Osallistuva budjetointi OmaStadi, stadiluotsitoimin-
ta, nuorten vaikuttamisjärjestelmä sekä varhaiskasvatuksessa ja oppi-
laitoksissa tehtävä osallisuustyö ja demokratiakasvatus ovat esimerk-
kejä toiminnasta, jolla tuetaan kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikut-
tamisen mahdollisuuksia.  

Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei vält-
tämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen voidaan vastata verraten 
hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineistojen ja toimenpiteiden 
avulla.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää demokratian edistämi-
seksi lähiöissä monitieteellisen akateemisen tutkimushankkeen, joka 
kokoaa yhteen jo olemassa olevan tutkimustiedon sekä tuottaa uutta 
laadullisiin menetelmiin pohjautuvaa tietoa asukkaiden osallisuudessa 
ja äänestysaktiivisuudessa havaittavista eroista ja niiden syistä. Taus-
talla on huoli segregaatiokehityksestä sekä erityisesti kevään 2021 
kuntavaaleissa havaituista huomattavista alueellisista eroista asukkai-
den äänestysaktiivisuudessa. Lisäksi valtuutetut esittävät, että Helsin-
gin kaupunki toteuttaa osana tutkimushanketta ja sen jälkeen lähiöiden 
demokratiaa edistävän interventiohankkeen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 
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Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 korostaa tiedolla johtamisen ja 
aktiivisen korkeakouluyhteistyön merkitystä palvelujen ja toiminnan uu-
distamisessa. Tutkitun tiedon hyödyntäminen kaupungin toiminnan ke-
hittämisessä asukkaiden osallisuuden ja demokratian edistämiseksi on 
kaupunkistrategian mukaista. 

Tietopohja äänestysaktiivisuuden eroista

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti kaupunkilaisten osallisuuden ko-
kemusta ja äänestysaktiivisuuden muutoksia. Kaupunginkanslian kau-
punkitietoyksikkö kokoaa vaalituloksia ja äänestysaktiivisuutta kuvaa-
van tilastoraportin kuntavaalien ja eduskuntavaalien jälkeen. Asukkai-
den osallistumista ja äänestysaktiivisuutta sekä eri väestöryhmien ja 
kaupunginosien osallistumisessa havaittavia eroja seurataan säännölli-
sesti myös osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Lisäksi kaupunkilais-
ten osallisuuden kokemuksia on selvitetty ja raportoitu erilaisten asu-
kaskyselyiden pohjalta. 

Helsingissä äänestysaktiivisuus eroaa suuresti eri äänestysalueiden 
välillä. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Helsingin vilkkaimmalla äänesty-
salueella äänestettiin lähes kaksi kertaa aktiivisemmin kuin hiljaisim-
malla alueella. Vastaavanlaisia eroja äänestysaktiivisuudessa on ollut 
havaittavissa myös aiemmissa kunta- ja eduskuntavaaleissa.  

Tutkimusten mukaan äänestysaktiivisuus on yhteydessä ikään, suku-
puoleen ja sosioekonomisiin taustatekijöihin, kuten koulutusasteeseen 
ja tulotasoon. Sosioekonomisen taustan lisäksi vaaliosallistumiseen 
vaikuttavat myös muut tekijät. Esimerkiksi vuoden 2021 pääkaupunki-
seudun hyvinvointikyselyn mukaan helsinkiläisten osallisuuden koke-
muksella sekä yhteisölliseen toimintaan osallistumisella oli yhteys sii-
hen, äänestikö vastaaja edellisissä kuntavaaleissa.  

Myös Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa äänestysaktiivisuus vaih-
telee alueittain selvästi. Se ei kuitenkaan ole yhtä voimakkaasti yhtey-
dessä alueen koulutus- ja tulotasoon kuin yleisissä vaaleissa. 

Alueosallisuutta ja demokratiaa tukevat nykyiset toimintatavat

Helsingin kaupunki tukee asukkaiden osallisuutta ja osallistumismah-
dollisuuksia monin tavoin ja voi sitä kautta vaikuttaa välillisesti asukkai-
den äänestyshalukkuuteen.  

Kaupungin osallisuuden hallintosääntöön kirjatut periaatteet ovat yksi-
löiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, 
omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallis-
tumismahdollisuuksien luominen. Kaupunginhallituksen vuonna 2017 
tekemässä osallisuus- ja vuorovaikutusmallin asettamispäätöksessä 
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kaupungin osallisuustyö kuvattiin kymmenen keskeisen osallisuuden 
osa-alueen kautta. Näitä ovat alueellinen osallisuus (stadiluotsi- ja yri-
tysluotsitoiminta), aloitteet ja palautteet, avoin data, digitaalinen osalli-
suus, kaupungin tilojen käytön avaaminen, osallistuva budjetointi, toi-
mialojen osallisuustyö, vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttajatoimielimet.  

Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli korostaa osallisuuden kyt-
keytymistä kaikkeen kaupungin toimintaan. Mallin mukaisesti kaupun-
ginkanslia ja toimialat ovat huomioineet kaupunkilaisten osallisuuden 
vahvistamisen laajasti omassa toiminnassaan. 

Osallistuva budjetointi OmaStadi on keskeinen esimerkki kaupunkilais-
ten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja samalla lähide-
mokratiaa tukevista toimintamalleista Helsingissä. Osallistuvassa bud-
jetoinnissa äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyt-
tävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Osallistuvan budjetoinnin tavoit-
teena on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää 
yhdenvertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta.

OmaStadin toisen kierroksen toteuttamisen kaikissa vaiheissa on pa-
nostettu kohdennettuihin yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tukeviin 
toimenpiteisiin. Näitä ovat olleet mm. aktiivinen kumppanuustoiminta ja 
laaja-alainen järjestöyhteistyö, toimenpiteiden ja resurssien alueellinen 
kohdentaminen, monikielinen ja saavutettava viestintä sekä erilaiset tu-
kimuodot kuten tuettu äänestäminen prosessin eri vaiheissa. Jatkossa 
OmaStadia kehitetään yhä vahvemmaksi osaksi alueiden toimintaa, jot-
ta yhteys pitkäjänteiseen aluekehitykseen vahvistuu. 

Stadiluotsitoiminta on toinen keskeinen esimerkki asukkaiden osalli-
suutta ja lähidemokratiaa tukevista toimintamalleista Helsingissä. Stadi-
luotsitoiminta käynnistyi vuonna 2018. Stadiluotsit toimivat Helsingin 
kaikilla seitsemällä suurpiirialueilla edistäen asukkaiden ja kaupungin 
välistä vuorovaikutusta. Stadiluotsit ovat mm. järjestäneet ja fasilitoi-
neet kaupunginosissa lukuisia osallistumista tukevia tilaisuuksia, viesti-
neet alueiden ajankohtaisista osallistumismahdollisuuksista sekä neu-
voneet kaupungin palveluihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä 
asioissa. Stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien 
osallisuutta, joiden tavoittaminen muilla tavoin saattaa olla vaikeaa. 

Vuonna 2022 stadiluotsitoiminnan kehittämisen painopisteenä on kau-
punkilaisten moniäänisen osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen. 
Stadiluotsitoiminnassa kehitetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta 
edistäviä foorumeita ja toimintatapoja yhdessä kaupunkilaisten kanssa 
asuinalueiden väliset erot huomioiden. Lisäksi toiminnalla edistetään 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä osallisuuden ja vaikuttamisen osalta 
sekä vahvistetaan kaupunkilaisten tietoa osallisuuden ja vaikuttamisen 
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mahdollisuuksista uuden viestintämateriaalin avulla. Alueosallisuuden 
stadiluotsit toimivat osallisuusasioissa myös kaupungin toimialojen 
kumppanina.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti on kolmas keskeinen esimerkki 
erityisesti nuorten osallisuutta ja demokraattista osallistumista tukevista 
toimintamalleista. Ruuti on toiminut Helsingissä vuodesta 2011 alkaen. 
Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tukeminen, 
edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen 
sekä erilaiset tapahtumat.

Ruuti vaikuttamisjärjestelmän strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
laaja arviointi, minkä pohjalta Helsingissä vahvistetaan kaupunkitasois-
ta sitoutumista lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Arvioin-
nin pohjalta on valmisteltu suunnitelma lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
Helsingissä strategiakaudelle 2021–2025. Suunnitelmassa osallisuutta 
ja vaikuttamista tarkastellaan kahdesta suunnasta: lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin vahvistamisen sekä kaupungin toimintaan vaikuttamisen 
ja demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Suunnitelmassa Helsinki si-
toutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen lapsi ja nuori kokee 
osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, ja että lasten ja 
nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Suunnitelmassa kehi-
tetään myös lasten ja nuorten osallistumisen alueellista kattavuutta se-
kä alueellisen osallisuuden toteutumista kuvaavia mittareita. 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edis-
täminen nähdään tärkeänä myös varhaiskasvatussuunnitelman, esio-
petuksen-, perusopetuksen ja lukiopetuksen opetussuunnitelmien sekä 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkintojen perusteissa. Päätöksente-
kojärjestelmää, yhteiskunnallista vaikuttamista ja demokratiakasvatusta 
käsitellään monipuolisesti koulujen opetussuunnitelmissa ja tutkinnon 
perusteissa. Perusopetuksessa yhtenä tavoitteena on hyvinvoinnin, 
demokratian ja aktiivisen toimijuuden edistäminen kansalaisyhteiskun-
nassa. Oppijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen tai-
toja ja vahvistaa osallisuutta omassa arjessaan. Lukioissa demokratia-
kasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen sisältyy erityi-
sesti yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään mm. valtiollisia ja 
yhteiskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Lisäksi lukio-
opiskelussa korostuvat laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet, joiden 
tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä vahvistaa osaamista 
demokraattisessa ja kestävässä yhteiskunnassa toimimiseksi. Ammatil-
lisessa koulutuksessa yhteisiin tutkinnon osiin kuuluu aktiivisena kan-
salaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat. 
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Helsinkiläisnuoret pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista päätök-
sentekoa ja vaikuttamista myös yksittäisissä vaikuttamisen kanavissa, 
kuten osallistuvan budjetoinnin prosesseissa sekä nuorisoneuvostotoi-
minnan ja nuorten aloitejärjestelmän kautta. Joka toinen vuosi 13–17-
vuotiaat helsinkiläisnuoret valitsevat keskuudestaan 30 jäsentä nuori-
soneuvostoon, jonka edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialalau-
takunnissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättä-
mään toiveitaan ja kannanottojaan kaupungin päättäjille.  

Tutkimusyhteistyö osallisuustiedon tuottamisessa

Helsingin kaupunginkanslia ja toimialat seuraavat aktiivisesti korkea-
kouluissa tehtävää akateemista tutkimusta asukkaiden osallisuuteen ja 
äänestyskäyttäytymiseen liittyen. Vuoden 2022 aikana kaupunginkans-
lia kokoaa olemassa olevaa tutkimustietoa osallisuuteen ja äänestys-
käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän pohjalta kaupunki kar-
toittaa uusia tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia tutkitun tiedon lisää-
miseksi aiheesta. 

Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei vält-
tämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen voidaan vastata verraten 
hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineistojen ja toimenpiteiden 
avulla. Korkeakouluilta tilattavan monivuotisen tutkimus- ja interventio-
hankkeen toteuttamiseen ei ole varauduttu vuoden 2022 talousarvios-
sa. Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi erillistä määrärahaa. 

Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana eurooppalaisessa EUARE-
NAS Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of De-
liberative and Participatory Democracy –tutkimushankkeessa yhtenä 
tutkimuksen kohdekaupunkina. Hankkeen tavoitteena on tutkia, kuinka 
yhteiskunnalliset liikkeet yhdessä paikallishallinnon uudistusaloitteiden 
ja paikallisten kokeilujen kanssa voivat saada aikaan poliittisia muutok-
sia sekä inklusiivisia ja osallistavia hallinnan muotoja. Helsingin kau-
pungin osalta keskeinen hankkeen tutkimuskohde on stadiluotsien 
alueosallisuustyö. Meneillään olevan tutkimusyhteistyön kautta Helsin-
gin kaupunki pystyy entistä paremmin kohdentamaan ja kehittämään 
kaupungin alueosallisuustyötä ja erilaisia kaupunkilaisosallisuuden kei-
noja linkittyen samalla vahvasti kansainväliseen kontekstiin. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 42 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
16.02.2022

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 FI02012566

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 102

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muokataan aloitevastauksen tiivistelmästä lause: ”Erilli-
sen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei ole tar-
peen…”

Seuraavaan muotoon: "Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen 
käynnistäminen ei välttämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen 
voidaan vastata verraten hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineis-
tojen ja toimenpiteiden avulla."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766
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katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi
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§ 35
Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista 
osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskelan aloitteessa esitetään, että pandemian jäl-
keisen jälleenrakentamisen yhteydessä Helsingissä toteutetaan koro-
nakriisin sukupuolivaikutusten arviointi, jonka pohjalta laaditaan toi-
menpide-ehdotuksia tasa-arvon vahvistamiseksi. Aloitteessa kanne-
taan erityistä huolta koronakriisin osumisesta voimakkaasti naisvaltai-
sille aloille.

Kaupunki on viime valtuustokaudella yhteistä tietopohjaa hyödyntäen ja 
jatkuvasti kehittäen panostanut palautumisen suunnittelussa ja toi-
meenpanossa toimet kohderyhmiin ja palveluihin, joihin korona on eni-
ten vaikuttanut. Nämä vastaavat aloitteessa nostettuja teemoja ja koh-
deryhmiä. Palautumista tehdään vaikuttavasti yhteistyössä kaupungin 
eri toimialojen, asukkaiden, asiakkaiden, heidän läheistensä, palvelun-
tuottajien, järjestöjen ja esimerkiksi HUSin kanssa. Tästä esimerkkinä 
hyvinvoinnin ja terveyden vaikuttavuusyhteistyön tiivistämisen, kuten 
lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä -palveluketju sekä sosiaalinen kun-
toutus ja työtoiminta. 
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Kaupungin toiminnassa tähdätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen laaja-alaisesti kaikissa ihmisryhmissä. Toiminnan suunnittelussa 
ja päätösvalmistelussa arvioidaan vaikutuksia eri näkökulmista. Koska 
koronalla on toimintaympäristömuutoksessa iso merkitys, palvelujen 
suunnittelussa korostuu koronavaikutusten arviointi ja tätä tehdään 
osana kaikkien palvelujen suunnittelua. Toimenpide-ehdotukset ja toi-
menpiteet käsitellään ja toteutetaan osana toimialojen toiminnan suun-
nittelua.

Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, 
jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Hel-
singin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen ko-
konaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukai-
sesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten 
tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tulok-
sia pandemian vaikutusten näkökulmasta.

Sääntöperusta

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukau-
den kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa ka-
lenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan 
kuukauden kuluessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Oheismateriaali

1 Perusteluissa mainittu julkaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 103
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HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa.” 

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten 
arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa 
Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen 
kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mu-
kaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, suku-
puolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 
2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.
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31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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§ 36
Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedel-
lytysten turvaamisesta

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitteen kaupunginvaltuusto edellyttää selvi-
tettävän mahdollisuutta avata Rastilan leirintäalueen rantaan 
yleinen avantouintipaikka, jota leirintäalueen vieraat ja kau-
punkilaiset voivat maksua vastaan käyttää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makko-
nen, Sami Muttilainen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Anna Karhumaa, Otto Meri, Mirita Saxberg

Tyhjä: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Mia 
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Haglund, Atte Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina 
Iskanius, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, 
Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Kata-
riina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari 
Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suo-
malainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, 
Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikan-
sa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Harry Harkimo

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Ville Jalovaaran ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki turvaa Rastilan leirintäalueen toimintaedellytykset. 

Kaupunginvaltuusto palautti 16.6.2021, § 198 aloitteen uudelleen val-
misteltavaksi kaupunginhallitukselle äänin 38-42. Palautusehdotus oli 
muotoiltu seuraavasti: "Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirin-
täalueen säilyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintä-
alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mah-
dollistaa ekologisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee 
kaikkialle Helsinkiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita 
joukkoliikennevälineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintä-
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alueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tu-
keutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupungin-
valtuusto palauttaa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluet-
ta tulee jatkossakin kehittää matkailukäytössä."

Uudelleen valmisteltavaksi palautetusta aloitteesta on saatu kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunto. 

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. 

Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölautakunta piti Vartioky-
länlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tärkeänä, että leirintä-
aluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalu-
eeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Rasti-
lan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytössä, kuitenkin tie-
dostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa osoitettavissa. On 
myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta profiloituu tulevai-
suudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja osa toiminnoista 
siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista kehittää ekologi-
seksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoimaiseksi sisään-
käynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta alueen maankäyttöratkaisuksi.

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana kaupunkiympäristön toimialan 
maankäytön yleissuunnittelu -palvelussa on selvitetty uudentyyppisen 
metsäleirintäalueen sijoittumisedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle 
(Ultunan portti), ja tehty alueelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. 
Selvitystyössä ekologisen ja erähenkisen metsäleirintäalueen konsep-
tin koettiin täydentävän Helsingin matkailupalvelutarjontaa, ja metsälei-
rintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi vetovoimakohteeksi sekä itähel-
sinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kannalta, että kansainvälisten 
matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultunan portin kehittäminen nähtiin 
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tärkeänä osana koko Sipoonkorven kehittämistä. Alue on tällä hetkellä 
ainoa varsinainen sisäänkäynti Sipoonkorpeen Helsingissä, ja siellä si-
jaitsee Helsingin kaupungin Metsähallitukselle vuokraama Knutersin-
tien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan, kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelun ja 
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun, Metsähallituksen sekä 
Sipoon ja Vantaan edustajien kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui 
Helsingin kaupungilta myös elinkeino-osaston matkailuyksikön edusta-
ja. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja kokoontumispis-
teen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen alueiden, ulkoruokai-
lufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja maastopyöräradan, 
todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapintaan. Suunnitelma 
koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja se olisi mahdollis-
ta toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Kaupunginhallitus toteaa tilanteen täl-
tä osin muuttuneen sitten kaupunginvaltuuston käsittelyn (16.6.2021), 
jolloin perusteena asian palauttamiselle uudelleen valmisteltavaksi oli, 
että ”korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien 
yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole lei-
rintäalueelle osoitettavissa”. Ultunan porttiin (Degermossa) pääsee 
bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 
831K.

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen hyväksymisen tavoiteaikataulu on ku-
luva valtuustokausi. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyt-
tää myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.
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Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että Rastilan leirintäaluetta kehi-
tetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden 
matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen. Kau-
punkiympäristölautakunta teki asiaa käsitellessään lausuntoon yksimie-
lisesti edellisen kappaleen mukaisen lisäyksen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 105

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 728

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölauta-
kunta piti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tär-
keänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaa-
voiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka 
Helsingissä. Rastilan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytös-
sä, kuitenkin tiedostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa 
osoitettavissa. On myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta 
profiloituu tulevaisuudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja 
osa toiminnoista siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista 
kehittää ekologiseksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoi-
maiseksi sisäänkäynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta. 

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana Maankäytön yleissuunnittelu -
palvelussa on selvitetty uuden tyyppisen metsäleirintäalueen sijoittumi-
sedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle (Ultunan portti), ja tehty alu-
eelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. Ekologisen ja erähenkisen 
metsäleirintäalueen konseptin koettiin täydentävän Helsingin matkailu-
palvelutarjontaa, ja metsäleirintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi veto-
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voimakohteeksi sekä itähelsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen 
kannalta, että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultu-
nan portin kehittäminen nähtiin tärkeänä osana koko Sipoonkorven ke-
hittämistä. Alue on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisäänkäynti Si-
poonkorpeen Helsingissä, ja siellä sijaitsee Helsingin kaupungin Met-
sähallitukselle vuokraama Knutersintien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan, asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
lu -palvelun, Metsähallituksen sekä Sipoon ja Vantaan edustajien 
kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui myös henkilö Elinkeino-osaston 
matkailuyksiköstä. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja 
kokoontumispisteen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen 
alueiden, ulkoruokailufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja 
maastopyöräradan, todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapin-
taan. Suunnitelma koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja 
se olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voidaan todeta 
muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian 
palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, jo-
ka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin 
joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”. Ul-
tunan porttiin (Degermossa) pääsee bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja 
Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 831K. 

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen tavoiteaikataulu on kuluvan valtuusto-
kauden aikana. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyttää 
myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.
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Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan lei-
rintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei 
poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin 
leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa 
sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan 
leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeä-
nä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkai-
lukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä 
sen rinnalla.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 16.06.2021 § 198

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 
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Käsittely

16.06.2021 Palautettiin

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säilyminen on 
tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee erittäin hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekologisen mat-
kailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsinkiin kohtuul-
lisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikennevälineitä. Kor-
vaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet 
kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle 
osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmis-
teltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkossakin kehittää mat-
kailukäytössä.

10 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säi-
lyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee 
erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekolo-
gisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsin-
kiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikenne-
välineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttä-
jien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole 
leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palaut-
taa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkos-
sakin kehittää matkailukäytössä.

Jaa-äänet: 38
Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Mari Holopainen, Kati Juva, Otso Kivekäs, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Lai-
saari, Maria Landén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 3
Katju Aro, Mia Nygård-Peltola, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Alviina Alametsä, Anna Laine

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

02.06.2021 Pöydälle

19.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella lii-
kuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vai-
kutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
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kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintä-
alueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on 
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inves-
toinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 37
Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupää-
kaupunki

HEL 2021-006771 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 Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsinki laatii suunnitelman linnuston monimuotoisuuden 
turvaamiseksi ja lisäämiseksi sekä parantaa lintu- ja luontoharrastuk-
sen yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Esitetään, 
että Helsingistä on tehtävä Euroopan lintupääkaupunki. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut sitoutuu linnustosuun-
nitelman laatimiseen lähivuosien aikana. Suunnitelmaan kootaan toi-
menpiteitä kaupungin monipuolisen pesimälinnuston turvaamiseksi se-
kä lintu- ja luontoharrastuksen parantamiseksi. 

Helsingissä pesii vuosittain noin 150 lintulajia. Suuri lajimäärä selittyy 
Helsingin luonnon monipuolisuudella. Kaupungissa on erilaisia elinym-
päristöjä kuten saaristoa, vanhoja metsiä, peltoja ja muita kulttuuriym-
päristöjä sekä erilaisia kosteikkoja. Kosteikoista merkittävimpiä ovat 
kansainvälisestikin tärkeä lintualue Vanhankaupunginlahti ja Östersun-
domissa sijaitsevat lintulahdet Torpviken, Bruksviken ja Kapellviken. 
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Helsinki on suojellut pitkään linnustollisesti arvokkaita alueita. Vanhan-
kaupunginlahden ensimmäinen suojelupäätös tehtiin vuonna 1962, jol-
loin rauhoitettiin 209 hehtaaria kosteikkoa. Nykyisin rauhoitetun alueen 
pinta-ala on 305 hehtaaria. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 
2015–2024 esitettiin rauhoitettavaksi 14 uutta linnustollisesti arvokasta 
aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä yli 70 hehtaaria. Usean alueen 
rauhoitusprosessi on parhaillaan käynnissä ja osa on jo saatu suojelun 
piiriin. 

Helsinki on toiminut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti omistamiensa 
lintukosteikkojen luontoarvojen vaalimisessa. Linnusto otetaan huo-
mioon kaupungin luonnonhoitotyössä. Rauhoitettujen lintuluotojen pe-
sintärauhan turvaamiseksi on pystytetty maihinnousukieltokylttejä, jois-
sa kielletään saarille nousu pesimäkauden aikana. Suojeltujen lintukos-
teikkojen rauhoitusmääräyksissä kielletään alueilla liikkuminen lintujen 
pesintäaikaan.

Helsingin luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 
(LUMO-ohjelma) 2021–2028 esitetään useita toimenpiteitä linnuston 
elinolojen parantamiseksi niin saaristossa, metsissä, kosteikoilla kuin 
rakennetuissa puistossa. 

Helsinki tarjoaa erinomaisia kohteita lintuharrastukseen. Lintujen katse-
lua helpottavia rakenteita kuten lintutorneja, lintulavoja ja piilokojuja on 
rakennettu erityisesti Vanhankaupunginlahden ympärille. Esteettömät 
Kivinokan ja Pornaistenniemen Lammassaaren luontopolut lintujen kat-
selulavoineen palvelevat kaikkia kävijöitä. Uusi, esteetön piilokoju ra-
kennetaan tänä vuonna Lammassaareen.

Luontokohteiden infotauluissa, luontopoluilla ja kaupungin nettisivuilla 
kerrotaan linnustosta. Kaupunki julkaisi vuonna 2017 laajan Helsingin 
ainutlaatuisesta saaristolinnustosta kertovan kirjan ”Lukuja luodoilta - 
Helsingin saaristolinnut nyt ja ennen”. Vanhankaupunginlahtea esittele-
vä Viikki -kirja kuvaa laaja-alaisesti lahden historiaa, linnustoa ja sen 
muutoksia sekä hoitotyötä.

Monipuolisen ja -lajisen pesimälinnuston perusteella Helsinki voisi pe-
rustellusti julistautua Euroopan lintupääkaupungiksi. Pesimälajien mää-
rän osalta muun muassa Berliinissä, Lontoossa, Moskovassa ja Tuk-
holmassa on vähemmän lajeja (120–133). Tallinnan alueella pesii mel-
ko tarkalleen sama määrä lajeja (149) kuin Helsingissä. Lintuja harras-
taville Helsinki tarjoaa mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia kohteita, jotka 
ovat helposti saavutettavia ja joissa on harrastusta tukevia luontopalve-
luita.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. Linnustosuunnitelman valmistumisen yhteydessä 
arvioidaan mahdollista julistautumista Euroopan lintupääkaupungiksi.

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 Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 79

HEL 2021-006771 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

31.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kappaleen 12 viimeiset virkkeet korvataan seuraa-
vasti: Linnustosuunnitelman valmistumisen yhteydessä arvioidaan 
mahdollista julistautumista Euroopan lintupääkaupungiksi.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 12 viimeiset virkkeet korvataan seuraavasti: 
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Linnustosuunnitelman valmistumisen yhteydessä arvioidaan mahdollis-
ta julistautumista Euroopan lintupääkaupungiksi.

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Raz-
myar, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Amanda Pasasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

24.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 496

HEL 2021-006771 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa että, monipuolisen ja -lajisen pe-
simälinnuston, suurten ja näyttävien muuttojen ja aivan keskustassakin 
näkyvien suurten lintuparvien perusteella Helsinki voisi perustellusti ju-
listautua Euroopan lintupääkaupungiksi. Aloitteessa esitetty tarve Hel-
singin linnustosuunnitelman laatimisesta on kannatettava.

Helsingin linnusto on rikas ja monilajinen

Helsingissä pesii nykyään vuosittain noin 150 lintulajia, mikä on kaksi 
kolmasosaa Suomen pesimälajeista. Suuri lajimäärä selittyy Helsingin 
luonnon monipuolisuudella. Kaupungista löytyy erilaisia elinympäristöjä 
kuten saaristoa, vanhoja metsiä, peltoja ja muita kulttuuriympäristöjä 
sekä erilaisia kosteikkoja. Kosteikoista selvästi merkittävimpiä ovat 
kansainvälisestikin tärkeä lintualue Vanhankaupunginlahti ja Östersun-
domissa sijaitsevat lintulahdet Torpviken, Bruksviken ja Kapellviken. 
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Helsingin pesimälajien määrä on kasvanut 20 vuodessa. Vuosina 
1996–1997 toteutetussa Helsingin lintuatlaksessa saatiin pesintään viit-
taavia havaintoja 140 lajista. Helsingin laajentuminen Östersundomiin 
on tuonut pesimälajistoon useita lajeja lisää, kuten kehrääjän, metson 
ja sääksen. Pesimälajistossa esiintyy useita uhanalaisia ja harvinaisia 
lintulajeja. Helsinkiin on reilussa kahdessa vuosikymmenessä asettunut 
ainakin seitsemän uutta lajia: laulujoutsen, merihanhi, harmaahaikara, 
merimetso, merikotka, valkoselkätikka ja urpiainen. 

Suurin osa uusista lintulajeista on valinnut ensimmäiseksi pesimäpai-
kakseen luonnonsuojelualueen, erityisesti Vanhankaupunginlahden, tai 
jonkin aiemmin puolustusvoimille kuuluneen saaren. Tämä osoittaa laa-
jojen ja rauhallisten alueiden tärkeyden paitsi nykyisten, myös kaupun-
kiin levittäytyvien lajien kannalta. Helsingin lintulajiston muutokset hei-
jastelevat myös laajempia muutoksia lajien levinneisyyksissä ja run-
sauksissa. 

Toimet linnuston elinolojen parantamiseksi onnistuneet hyvin

Helsinki on tehnyt jo varhain merkittäviä päätöksiä suurien linnustolli-
sesti arvokkaiden alueiden suojelemiseksi. Vanhankaupunginlahden 
ensimmäinen suojelupäätös tehtiin jo vuonna 1962, jolloin rauhoitettiin 
209 hehtaaria kosteikkoa. Nykyisin rauhoitetun alueen pinta-ala on 305 
hehtaaria. Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 
esitettiin rauhoitettavaksi 14 uutta linnustollisesti arvokasta aluetta, joi-
den pinta-ala on yhteensä yli 70 hehtaaria. Monen alueen rauhoitusp-
rosessi on parhaillaan käynnissä ja osa on jo saatu suojelun piiriin. 

Laajojen, arvokkaiden luontoalueiden lisäksi on huolehdittava niitä yh-
distävien viheralueiden ja ekologisten yhteyksien säilyttämisestä. 
Maankäytön ja muun kaupunkisuunnittelun tarpeisiin on viime vuosien 
aikana selvitetty Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa sekä kau-
pungin niittyverkostoa. Verkostosuunnitelmien tavoitteena on turvata 
merkittävien alueiden ja yhteyksien säilyminen maankäytön muutos-
paineista huolimatta. 

Helsinki on toiminut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti omistamiensa 
lintukosteikkojen luontoarvojen vaalimisessa. Matalien ja rehevien me-
renlahtien luontainen kehitys johtaa ruovikoitumiseen ja vähitellen um-
peenkasvuun. Umpeenkasvua on ehkäisty vuosittain ruovikon niitoilla, 
laiduntamisella ja puuston poistoilla. Kosteikkolintujen kannalta hyvä 
pesimäympäristö koostuu avovesialueista, lampareista, matalista ran-
taniityistä ja ruovikoiden muodostamasta mosaiikkimaisesta kokonai-
suudesta. Pienpetopyynneillä on turvattu pesimälinnuston onnistunut 
pesintä. Vanhankaupunginlahdelta saatuja hyviä kokemuksia ja käytän-
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töjä jatketaan Östersundomin lintuvesillä, jossa kosteikkojen kunnostus 
on saatu viime vuosien aikana käynnistettyä.

Linnusto otetaan huomioon myös kaupungin luonnonhoitotyössä. La-
hopuuta jätetään kolopesijöille, hakkuu- ja raivaustöitä tehdään lintujen 
pesintäajan ulkopuolella, tiheikköjä jätetään, suositaan eri metsäpuula-
jeja ja kerroksellista metsärakennetta. Niittotyöt tehdään maapesintäi-
set linnut huomioiden ja ajoitetaan kesän loppuun. 

Rauhoitettujen lintuluotojen pesintärauhan turvaamiseksi on pystytetty 
maihinnousukieltokylttejä, joissa kielletään saarille nousu pesimäkau-
den aikana. Suojeltujen lintukosteikkojen rauhoitusmääräyksissä kielle-
tään alueilla liikkuminen lintujen pesintäaikaan. Määräysten valvontaa 
on järjestetty erityisesti Vanhankaupunginlahdella. 

Vesilintujen metsästyksen rajoittaminen otetaan huomioon uusien 
luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksissä. Tuoreimpana esi-
merkkinä on keväällä 2021 rauhoitettu Tiirakari, jonka määräyksiin lii-
tettiin lintujen metsästyskielto. Vuonna 2021 aloitettiin vesilläliikkujien 
luontotietoisuuden parantaminen mm. kokoamalla luontoviisas.hel.fi  - 
nettisivut ja tekemällä yhteistyötä veneseurojen ja -vuokraajien kanssa.

Uudessa Helsingin kaupungin luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa (LUMO-ohjelma) 2021-2028 esitetään lukuisia toi-
menpiteitä linnuston elinolojen parantamiseksi niin saaristossa, metsis-
sä, kosteikoilla kuin rakennetuissa puistossa. 

Lintuharrastuksen kehittäminen

Helsinki tarjoaa lukuisia, erinomaisia kohteita lintuharrastukseen. Lintu-
jen katselua helpottavia rakenteita kuten lintutorneja, lintulavoja ja piilo-
kojuja on rakennettu erityisesti Vanhankaupunginlahden ympärille. Es-
teettömät Kivinokan ja Pornaistenniemen Lammassaaren luontopolut 
lintujen katselulavoineen palvelevat kaikkia kävijöitä. Uusi, esteetön pii-
lokoju rakennetaan tänä vuonna Lammassaareen. Tulevaisuudessa 
yhä useampi luonnossa liikkujan palvelurakenne on tarkoitus toteuttaa 
ainakin osittain esteettömänä.

Helsingin luontokohteisiin rakennetuissa infotauluissa ja luontopoluilla 
kerrotaan muun luonnon ohella myös linnustosta. Kaupunkilinnustosta 
ja kiinnostavista lintupaikoista löytyy tietoa myös kaupungin nettisivuil-
la. Kaupunki julkaisi vuonna 2017 laajan Helsingin ainutlaatuisesta saa-
ristolinnustosta kertovan kirjan ”Lukuja luodoilta - Helsingin saaristolin-
nut nyt ja ennen”. Vanhankaupunginlahtea esittelevä Viikki–kirja kuvaa 
laaja-alaisesti lahden historiaa, linnustoa ja sen muutoksia sekä hoito-
työtä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 65 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.02.2022

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 FI02012566

Lintuharrastukseen liittyvä luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja 
on tutkitusti terveyttä edistävää toimintaa. Helsingin uuteen LUMO-
ohjelmaan sisältyy Luontopalvelulinjauksen laatiminen. Tavoitteena on 
tehdä suunnitelma luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi, luonnon ter-
veysvaikutusten turvaamiseksi ja luonnontuntemuksen parantamiseksi.

Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

Helsinki voisi perustellusti julistautua Euroopan lintupääkaupungiksi. 
Pesimälajien määrissä muun muassa Berliini, Lontoo, Moskova ja Tuk-
holma jäävät selvästi taakse (120–133 lajia), vaikka niiden pinta-alat 
ovat, Tukholmaa lukuun ottamatta, selvästi Helsinkiä suurempia. Tal-
linnan alueella pesii melko tarkalleen sama määrä lajeja (149) kuin 
Helsingissä. Lintuja harrastaville Helsinki tarjoaa mielenkiintoisia ja ai-
nutlaatuisia kohteita, jotka ovat helposti saavutettavia ja joissa on har-
rastusta tukevia luontopalveluita.

Aloitteessa esitetty tarve Helsingin linnustosuunnitelman laatimisesta 
on kannatettava. Ympäristöpalvelut sitoutuu suunnitelman laatimiseen 
lähivuosien aikana. Suunnitelmaan kootaan pääkaupungin linnuston 
kannalta merkittävät toimenpiteet, joilla monipuolinen ja rikas pesimä-
linnusto turvataan kaupungissa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään 
konkreettisia toimenpiteitä lintu- ja luontoharrastuksen parantamiseksi 
kaikille, huomioiden yhdenvertaisesti kaupungin asukkaat ja myös mat-
kailijat. Toimenpiteitä voidaan osoittaa esimerkiksi arvokkaiden linnus-
tokohteiden rauhoittamiseen, alueiden kunnostukseen ja hoitoon, lintu-
ja huomioivaan kaupunkisuunnitteluun, lintujen ravinnon ja pesimä-
paikkojen monipuoliseen tarjontaan, lintujen törmäysvaarojen vähen-
tämiseen, uusien esteettömien rakenteiden suunnitteluun ja lintupää-
kaupungin monipuoliseen markkinointiin. Suunnitelmaan sisällytetään 
toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 38
Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunki-
tilan elävöittämisestä

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta tehdä Kasarmitorista pysy-
västi elävää kaupunkiympäristöä esimerkiksi muuttamalla Kasarmikatu 
ja Pieni Roobertinkatu kävelykaduksi ja selvittämällä mahdollisuuksia 
suunnitella leikkipaikka Kasarmintorin yhteyteen. 

Strategiaohjelman mukaan Helsinki suunnittelee ja rakentaa vetovoi-
maista, viihtyisää ja kaunista kaupunkitilaa niin uusille kuin vanhoille 
alueille. Hyvä kaupunkitila kutsuu eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä koh-
taamaan kaupungissa läpi vuoden, tekee mahdolliseksi viipymisen ja 
oleilun, luo paikan kaupallisille palveluille ja toimii julkisen toiminnan 
näyttämönä. 

Kokemukset Kasarmitorin kesäkatukokeilusta

Kasarmitorin kesäterassi avattiin 12.6.2021 ja sen yhteydessä torilla 
vieraili 310 000 kävijää ja ruoka-annoksia myytiin 170 000 kpl. Asia-
kaspaikkoja oli 300 kpl vähemmän kuin Senaatintorin terassilla kesällä 
2020. Kasarmitorin kesän osana toteutettiin Kasarmitorin kesäkatuko-
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keilu. Kokeilussa Kasarmikatu sekä Pohjoinen Makasiinikatu muutettiin 
kesän ajaksi jalankulkijoita houkutteleviksi kesäkaduiksi. Kesäkatujen 
varsille katutilaan rakennettiin väliaikaisiksi tarkoitettuja oleskelualueita 
(ns. luotoja), penkkeineen ja istutuksineen. Lisäksi alueen yritykset to-
teuttivat kadunvarsille parklet-terasseja.

Kasarmitorin ympäristön käyttäjämääristä kerätyn datan perusteella 
vilkkaimmat jalankulkumäärät ajoittuivat pääsääntöisesti ilta-aikaan ar-
kisin ja myös lauantaisin. Liikennelaskentojen mukaan toukokuussa ja-
lankulkijoita oli Pohjoisen Makasiinikadun toisen puolen jalkakäytävällä 
keskimäärin 1 100, kun heinä-elokuussa keskimääräinen jalankulku-
määrä oli noussut jopa 1 300:aan jalankulkijaan vuorokaudessa. Ka-
sarmikadun ja Pohjoisen Makasiinikadun välisessä risteyksessä suori-
tetuissa käsilaskennoissa jalankulkijoiden määrä oli noin kaksinkertai-
nen ja ajoittain jopa nelinkertainen verrattuna kokeilua edeltäneeseen 
tilanteeseen. Korkeavuorenkadulla jalankulkijamäärät lähes kaksinker-
taistuivat. Jalankulkijamäärien vuorokausivaihtelussa näkyy hyvin jätti-
terassin vaikutus katutilan jalankulkijamääriin, sillä kokeilun aikana ka-
tujen jalankulkijamäärät olivat huomattavasti suurimmat iltaisin ja ero 
kokeilua edeltäneeseen ajanjaksoon merkittävin.

Laskennoissa dataa kerättiin eco counter -laskimella (jalankulku) Poh-
joisella Makasiinikadulla sekä käsin- ja videolaskennoilla (jalankulku, 
pyöräily, autoliikenne) Unioninkadun ja Eteläisen Makasiinikadun, Fa-
bianinkadun ja Pohjoisen Makasiinikadun, Kasarmikadun ja Pohjoisen 
Makasiinikadun, Erottajankadun ja Pienen Roobertinkadun sekä Ete-
läesplanadin ja Korkeavuorenkadun risteyksissä 17.5.–26.8.2021 väli-
senä aikana. Lisäksi Kasarmitorin ympäristössä tehtiin käyttäjähavain-
nointia 2.7.2021 ja 12.8.2021. Havainnoinnissa keskityttiin seuraamaan 
käyttäjien oleskelua ja liikkumista Unioninkadun ja Pohjoisen Makasii-
nikadun risteyksessä sekä haastateltiin kadun käyttäjiä.

Autoliikennemäärät vähenivät Kasarmikadulla ja Pohjoisella Makasiini-
kadulla merkittävästi noin kolmasosaan kokeilua edeltäneeseen las-
kentajaksoon suhteutettuna. Tässä tulee kuitenkin huomioida liikenne-
määrien kausivaihtelu. Kesäaikaan liikennettä on vähemmän kuin mui-
na vuodenaikoina lomakaudesta johtuen. Tarkemmat autoliikenteen 
laskentatulokset valmistuivat alkusyksystä 2021. Kaupunkiympäristön 
toimialalta saadun tiedon mukaan tuloksista voidaan päätellä, että au-
toliikenteen määrät vähenivät merkittävästi Kasarmikadulla ja Pohjoi-
sella Makasiinikadulla, mutta siirtymät lähikaduille olivat erittäin maltilli-
sia, eikä ruuhkautumista havaittu liikennelaskentojen lisäksi myöskään 
paikan päällä tehdyissä havainnointitutkimuksissa esimerkiksi sata-
maan johtavalla Unioninkadulla. 
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Käyttäjähavainnoinnin tulosten mukaan jalankulkijat eivät ottaneet katu-
tilaa käyttöönsä toivotulla tavalla, vaan suurin osa jalankulkijoista liikkui 
edelleen jalkakäytäviä pitkin, vaikka kadun moottoriajoneuvoliikennettä 
oli rauhoitettu merkittävästi "Pihakatu"-liikennemerkein. Kasarmikadulla 
95 % jalankulkijoista kulkivat liikenteen rauhoittamistoimenpiteistä huo-
limatta edelleen jalkakäytävillä, joilla lisäksi laittomasti ajelevat sähkö-
potkulautailijat aiheuttivat ajoittain vaaratilanteita. ”Pihakatu”-
liikennemerkin vaikutusalueella jalankulkijoilla on tieliikennelain mu-
kaan esteetön liikkumisoikeus kaikilla sen alueilla ja ajoneuvojen kuljet-
tajilla on väistämisvelvollisuus heihin nähden. 

Pyöräilijöistä valtaosa käytti oikeaoppisesti ajorataa. Autoilijoiden tilan-
nenopeudet rauhoittuivat ja väärinpysäköinti vähentyi, kun he tottuivat 
uuteen järjestelyyn. Pelastuslaitoksen nostopaikkojen tilavaatimukset 
ajoradalla, jalankulkijoiden jalkakäytävien käyttö ajoradan sijaan ja ka-
tujen yksisuuntaistamiset yleisesti kasvattavat ajonopeuksia. Nämä te-
kijät vaikuttivat myös kesäkatujen ajonopeuksiin ja yleisesti ottaen lii-
kennekäyttäytymiseen. Kesäkadun ei havaittu ruuhkauttavan liikennet-
tä Pohjoisen Makasiinikadun ja Unioninkadun risteyksessä, mutta väis-
tämissäännöissä ilmeni epäselvyyksiä.

Kauempana kesäterassista sijainneet, katutilaan sijoitetut oleskeluluo-
dot eivät itsessään juurikaan houkutelleet kävijöitä oleskelemaan. Tä-
män vuoksi kaduille toivottiin lisää toimintoja, kasvi-istutuksia, luotojen 
sijoittelua lähemmäs toisiaan ja keinoja hillitä autoliikennettä. Parklet-
terassit olivat aktiivisessa käytössä ensimmäisenä aurinkoisena ha-
vainnointipäivänä. Kasarmitorin kesäterassi toimi houkuttimena kesä-
kadulle ja myös toisinpäin Esplanadin puistosta kesäkadun kautta Ka-
sarmitorille ottaen huomioon, että kesäkatu sijaitsi melko syrjässä suh-
teessa jalankulun läpikulkureitteihin. Käyttäjähavainnoinnin yhteenve-
dossa todetaan, että käyttäjät suhtautuvat vastaaviin kokeiluihin positii-
visesti, kunhan liikenteen perusedellytyksistä huolehditaan. Kasarmito-
rin kesäkatukokeilu tukee vahvasti valmisteilla olevan katuverkon luo-
kittelutyön ajatusta paikalliskaduista, jotka palvelevat paikallista maan-
käyttöä ja toimivat ennen kaikkea ihmisten elinympäristöinä.

Kasarmikadun ja Pienen Roobertinkadun muuttaminen kävelykaduiksi

Kesäkatukokeilun muuttamiseen järjestelyiltään pysyväksi Kasarmitorin 
ympäristössä sekä laajentamiseen Pienelle Roobertinkadulle liittyy 
myös nykyiseen maankäyttöön ja toimintoihin liittyviä huomioitavia 
seikkoja. Kasarmitorin eteläpuolella sijaitsee Kaartin kasarmi, jota ol-
laan uudistamassa. Tällä hetkellä korttelin tiloissa toimii mm. puolus-
tusministeriö ja Pääesikunta ja se on juridisesti sotilasaluetta. Suojelu-
poliisi muuttaa samaan kortteliin Fabianinkadun puolella rakenteilla 
olevaan uuteen toimitilaan arviolta vuonna 2024. Kaikilla korttelin toimi-
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joilla on tiukat turvallisuusvaatimukset ja heidän toimintavarmuutensa 
on turvattava myös katualueelta käsin, mikä aiheuttaa haasteita katuti-
lan kehittämiselle.

Ison Roobertinkadun kävelykadusta saatujen kokemusten perusteella 
voidaan olettaa, että Pienen Roobertinkadun muuttamisesta kävelyka-
duksi olisi seurauksena vastaavantyyppiset liikenteelliset ongelmat kuin 
Isolla Roobertinkadulla. Lisäksi kävelykaduksi muuttaminen edellyttää 
investointeja rakenteellisten muutosten ja katujärjestelyiden toteuttami-
seen.

Iso Roobertinkatu on kävelykatu, jolla on kuitenkin havaittu olevan sin-
ne kuulumatonta liikennettä, kuten takseja, huoltoajoneuvoja liikenne-
merkkien sallimien kellonaikojen (arkisin klo 19-11) ulkopuolella sekä 
ruokalähettejä, joiden toimintaa ei voida katsoa huoltoajon piiriin kuulu-
vaksi. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne Ison Roobertinkadun kävely-
kadulla on ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa lii-
kenne- ja katusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen 
keinoin. Lisäksi kävelykatua pitkin on sallittua ajaa kiinteistöille, mikäli 
kiinteistöille ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Kadulle tarvittaisiin toi-
mivat rakenteelliset ajoesteet, sillä maastoon vain kävelykadun ulosajo-
kohtiin asennetut, alas laskeutuvat pollarit eivät ole riittäneet estämään 
ajelua kadulla ja niiden toiminnassa on havaittu toistuvasti ongelmia. 

Kesäkatukokeilun tulokset osoittavat, ettei katutilan suunnittelu pelkäs-
tään riitä houkuttelemaan kaduille käyttäjiä vaan edellyttää myös syyn 
saapua kohteeseen sekä yksityisten toimijoiden panosta. Jos Kasarmi-
katu - Pikku Roobertinkatu -akselia halutaan kehittää kävelypainottei-
semmaksi, tulisi kiinteistöjen toimijat kytkeä suunnitteluun mukaan. 
Tämä tarkoittaisi pitkäjänteisiä neuvotteluja toimijoiden kanssa.

Kasarmitorin alueelle valmistellaan parhaillaan asemakaavan muutos-
ta. Torin laidalla oleva rakennus on tarkoitus aikanaan purkaa ja korva-
ta rakennuksella, johon päivittäistavarakaupan ohella tulisi uusia tiloja 
myös toimistoille ja ravintoloille. Tavoitteena on, että rakennuksen 
maantasokerroksen tilat aukeavat Kasarmitorin suuntaan ja vuodena-
jasta riippuen toiminta voi laajentua torille. Hankkeen valmistuminen 
ajoittunee 2020-luvun jälkipuoliskolle. Uusi asemakaava mahdollistaa 
myös torin tulevan tapahtumakäytön, mm. tapahtumasähkön ja -veden 
rakentamisen, joskin tämä edellyttää rahoituksesta sopimista.

Kaupunginhallitus jakaa kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen 
siitä, että Kasarmitorin ympäristön syrjäinen sijainti joukkoliikenteen 
solmupisteistä ja käyttäjiä houkuttelevien toimintojen vähyys eivät tue 
Kasarmikadun ja Pienen Roobertinkadun muuttamista kävelykaduiksi. 
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Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä arvioidaan 
ydinkeskustan alueella katuosuuksia, joissa käveltävyyttä on syytä pa-
rantaa ottaen huomioon kokemukset Kasarmitorin kesäkatukokeilun ja 
Ison Roobertinkadun liikenteestä. Arviointia käveltävyyden parantami-
sesta tullaan tekemään yhdessä alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden 
kanssa. Työssä noudatetaan kaupunginhallituksen 25.1.2021, 57 § hy-
väksymiä Helsingin keskustavisio -linjauksia koskien maankäytön ja lii-
kenteen suunnittelua kantakaupungissa.

Leikkipuiston sijoittaminen Kasarmitorille

Aloitteessa esitetty toive leikkipuiston sijoittamisesta Kasarmitorille on 
haastava. Kasarmitorin ympäristö ei tue turvallista leikkiä. Aluetta ra-
jaavat kadut ja sen vuoksi leikkialue olisi rajattava määräysten mukai-
sella 1,4 metriä korkealla aidalla. Leikkivälineet olisi sijoitettava jousta-
ville turva-alustoille. Siten pinnan käsittely sekä leikkipaikan kaluste-
maailma olisivat vaikeasti sovitettavissa kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vän aukion kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. Kasarmitori on rakennus- 
ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä RKY-ympäristö, jonka aukiotila ja 
siihen nivoutuvat rakennukset muodostavat tärkeän kokonaisuuden. 
Torin pinta on käsitelty yhtenäisellä aiheella, ja osa sommitelmaa on 
kookas taideteos. Leikkipaikka kiinteänä rakenteena rajoittaisi merkittä-
västi torin joustavaa ja monipuolista käyttöä. Kantakaupungissa on vä-
hän sellaista tilaa, jossa voi järjestää tapahtumia.

Alle 500:n metrin säteellä Kasarmitorista on jo neljä leikkipaikkaa. Leik-
kipaikat on sijoitettu keskustaympäristössä pääasiassa puistoihin. Puis-
toissa pinnan käsittely on mahdollista tehdä leikkivälineiden vaatimia 
turvallisuusmääräyksiä noudattaviksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
sesti. Samalla kasvillisuus suojaa leikkiympäristön melu- ja hiukkas-
päästöjen näkökulmasta. Tähtitorninvuoren hoito- ja kehittämissuunni-
telma valmistui kymmenen vuotta sitten. Suunnitelmassa on osoitettu 
uusi leikkipaikka puistossa Fabianinkadun alkuun lähelle Grundskolan 
Norsenia. Leikkipaikan tarkempi suunnittelu ja toteutus on mahdollista 
käynnistää osana Tähtitorninvuoren puiston kunnostusta. Puiston kun-
nostus ei ole mukana kaupungin talousarvion 2021 investointiohjel-
massa vuosille 2021-2030.

Strategiaohjelman mukaisesti tällä valtuustokaudella käynnistetään 
keskustan elinvoimaprojekti, jossa panostetaan käveltävään ja viihtyi-
sään kaupunkitilaan. Kävelykeskustan kehitystä suunnitellaan nojau-
tuen viime valtuustokauden valmisteluun ja tuodaan ehdotus päätök-
sentekoon. 
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen ja sitä on täydennetty Kasarmitorin asemakaavoi-
tuksen ajankohtaista tilannetta käsittelevällä kappaleella. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 69

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 538

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasarmitorin kesäkatukokeilun yhteydessä vuonna 2021 torilla vieraili 
310 000 kävijää ja ruoka-annoksia myytiin 170 000 kpl. Asiakaspaikko-
ja oli 300 kpl vähemmän kuin Senaatintorin terassilla kesällä 2020. Ke-
säterassi avattiin 12.6. Kasarmitorin ympäristön käyttäjämääristä kerät-
tiin dataa eco counter -laskimella (jalankulku) Pohjoisella Makasiinika-
dulla sekä käsin- ja videolaskennoilla (jalankulku, pyöräily, autoliiken-
ne) Unioninkadun ja Eteläisen Makasiinikadun, Fabianinkadun ja Poh-
joisen Makasiinikadun, Kasarmikadun ja Pohjoisen Makasiinikadun, 
Erottajankadun ja Pienen Roobertinkadun sekä Eteläesplanadin ja 
Korkeavuorenkadun risteyksissä 17.5.–26.8. välisenä aikana. Lisäksi 
Kasarmitorin ympäristössä tehtiin käyttäjähavainnointia kahtena päivä-
nä 2.7. ja 12.8. Havainnoinnissa keskityttiin käyttäjien oleskeluun, liik-
kumiseen sekä Unioninkadun ja Pohjoisen Makasiinikadun risteykseen 
sekä haastateltiin kadun käyttäjiä.

Vilkkaimmat jalankulkumäärät ajoittuivat pääsääntöisesti ilta-aikaan ar-
kisin ja myös lauantaisin. Liikennelaskentojen mukaan toukokuussa ja-
lankulkijoita oli Pohjoisen Makasiinikadun toisen puolen jalkakäytävällä 
keskimäärin 1100, kun heinä-elokuussa keskimääräinen jalankulku-
määrä oli noussut 1250–1300 jalankulkijaan vuorokaudessa. Kasarmi-
kadun ja Pohjoisen Makasiinikadun välisessä risteyksessä suoritetuis-
sa käsilaskennoissa jalankulkijoiden määrä oli noin kaksinkertainen ja 
ajoittain jopa nelinkertainen verrattuna kokeilua edeltäneeseen tilan-
teeseen. Korkeavuorenkadulla jalankulkijamäärät lähes kaksinkertais-
tuivat. Jalankulkijamäärien vuorokausivaihtelussa näkyy hyvin jättite-
rassin vaikutus katutilan jalankulkijamääriin, sillä kokeilun aikana katu-
jen jalankulkijamäärät olivat huomattavasti suurimmat iltaisin ja ero ko-
keilua edeltäneeseen ajanjaksoon merkittävin. 

Autoliikennemäärät vähenivät merkittävästi Kasarmikadulla ja Pohjoi-
sella Makasiinikadulla eli noin kolmasosaan kokeilua edeltäneeseen 
laskentajaksoon suhteutettuna. Tässä toki tulee huomioida liikenne-
määrien kausivaihtelu. Kesäaikaan on vähemmän liikennettä kuin mui-
na vuodenaikoina lomakaudesta johtuen. Tarkemmat autoliikenteen 
laskentatulokset saamme syyskuun loppuun mennessä. 

Käyttäjähavainnoinnin tulosten mukaan jalankulkijat eivät ottaneet katu-
tilaa käyttöönsä toivotulla tavalla. Tieliikennelain mukaan ”Pihakatu” -
liikennemerkin vaikutusalueella jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoi-
keus kaikilla sen alueilla ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvolli-
suus heihin nähden. Kasarmikadulla 95 % jalankulkijoista käyttivät 
edelleen jalkakäytäviä, joilla lisäksi laittomasti ajelevat sähköpotkulau-
tailijat aiheuttivat ajoittain vaaratilanteita. 
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Pyöräilijöistä valtaosa käytti oikeaoppisesti ajorataa. Autoilijoiden tilan-
nenopeudet rauhoittuivat ja väärinpysäköinti vähentyi, kun he tottuivat 
uuteen järjestelyyn. Pelastuslaitoksen nostopaikkojen tilavaatimukset 
ajoradalla, jalankulkijoiden jalkakäytävien käyttö ajoradan sijaan ja ka-
tujen yksisuuntaistamiset yleisesti kasvattavat ajonopeuksia. Nämä te-
kijät vaikuttivat myös kesäkatujen ajonopeuksiin ja yleisesti ottaen lii-
kennekäyttäytymiseen. Kesäkadun ei havaittu ruuhkauttavan liikennet-
tä Pohjoisen Makasiinikadun ja Unioninkadun risteyksessä, mutta väis-
tämissäännöissä oli epäselvyyksiä.

Kauempana kesäterassista sijainneet luodot itsessään eivät olleet riit-
täviä houkuttelemaan oleskelemaan ja siksi kaduille toivottiin lisää toi-
mintoja, kasvi-istutuksia, luotojen sijoittelua lähemmäs toisiaan ja kei-
noja hillitä autoliikennettä. Parklet -terassit olivat aktiivisessa käytössä 
ensimmäisenä aurinkoisena havainnointipäivänä. Kasarmitorin kesäte-
rassi toimi houkuttimena kesäkadulle ja myös toisinpäin Esplanadin 
puistosta kesäkadun kautta Kasarmitorille ottaen huomioon, että kesä-
katu sijaitsi melko syrjässä suhteessa jalankulun läpikulkureitteihin. 

Käyttäjähavainnoinnin yhteenvedossa todetaan, että käyttäjät suhtau-
tuvat vastaaviin kokeiluihin positiivisesti, kunhan liikenteen perusedelly-
tyksistä huolehditaan. Kasarmitorin kesäkatukokeilu tukee vahvasti 
valmisteilla olevan katuverkon luokittelutyön ajatusta paikalliskaduista, 
jotka palvelevat paikallista maankäyttöä ja toimivat ennen kaikkea ih-
misten elinympäristöinä. 

Kesäkatukokeilun muuttamista järjestelyiltään pysyväksi Kasarmitorin 
ympäristössä sekä laajentamista Pienelle Robertinkadulle liittyy myös 
huomioitavia nykyiseen maankäyttöön ja toimintoihin liittyviä seikkoja. 
Kasarmitorin eteläpuolella on Kaartin kasarmi, jota ollaan uudistamas-
sa. Tällä hetkellä korttelin tiloissa toimii mm. Puolustusministeriö ja 
Pääesikunta ja se on juridisesti sotilasaluetta. Suojelupoliisi muuttaa 
samaan kortteliin Fabianinkadun puolella rakenteilla olevaan uuteen 
toimitilaan arviolta vuonna 2024. Kaikilla korttelin toimijoilla on tiukat 
turvallisuusvaatimukset ja heidän toimintavarmuus on turvattava myös 
katualueelta käsin, mikä aiheuttaa haasteita katutilan kehittämiselle. 

Iso Roobertinkatu on kävelykatu, jolla on kuitenkin havaittu olevan sin-
ne kuulumatonta liikennettä, kuten takseja, huoltoajoneuvoja liikenne-
merkkien sallimien kellonaikojen (arkisin 19-11) ulkopuolella sekä ruo-
kalähettejä, joiden toimintaa ei voida katsoa huoltoajon piiriin kuuluvak-
si. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne Ison Roobertinkadun kävelykadul-
la on ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja 
katusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin. 
Lisäksi kävelykatua pitkin on sallittua ajaa kiinteistöille, mikäli kiinteis-
töille ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Kadulle tarvittaisiin toimivat ra-
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kenteelliset ajoesteet, sillä maastoon vain kävelykadun ulosajo kohtiin 
asennetut alas laskeutuvat pollarit eivät ole riittäneet estämään ajelua 
kadulla ja niiden toiminnassa on havaittu toistuvasti ongelmia. Siten 
voidaan olettaa, että Pienen Roobertinkadun muuttamisesta kävelyka-
duksi olisi seurauksena vastaavantyyppiset liikenteelliset ongelmat kuin 
Isolla Roobertinkadulla. Kävelykaduksi muuttaminen edellyttää myös 
rakenteellisia muutoksia katujärjestelyihin ja edelleen investointeja.

Kesäkatukokeilun tulokset osoittavat, ettei katutilan suunnittelu pelkäs-
tään riitä houkuttelemaan kaduille käyttäjiä vaan edellyttää myös syyn 
saapua kohteeseen ja yksityisten toimijoiden panosta. Jos Kasarmikatu 
- Pikku Roobertinkatu -akselia halutaan kehittää kävelypainotteisem-
maksi, tulisi kiinteistöjen toimijat kytkeä suunnitteluun mukaan. Tämä 
tarkoittaisi pitkäjänteisiä neuvotteluja toimijoiden kanssa. 

Kasarmitorin ympäristön syrjäinen sijainti joukkoliikenteen solmupisteis-
tä ja käyttäjiä houkuttelevien toimintojen vähyys eivät tue Kasarmika-
dun ja Pienen Roobertinkadun muuttamista kävelykaduiksi. Ydinkes-
kustan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä arvioidaan ydin-
keskustan alueella katuosuuksia, joissa käveltävyyttä on syytä paran-
taa ottaen huomioon kokemukset Kasarmitorin kesäkatukokeilun ja 
Ison Roobertinkadun liikenteestä. Arviointia käveltävyyden parantami-
sesta tullaan tekemään yhdessä alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden 
kanssa. Työssä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä linjauksia 
25.1.2021.

Aloitteessa esitetty toive leikkipuiston sijoittamisesta Kasarmitorille on 
haastava. Kasarmitorin ympäristö ei tue turvallista leikkiä. Aluetta ra-
jaavat kadut ja sen vuoksi leikkialue olisi rajattava määräysten mukai-
sella 1,40 m korkealla aidalla. Leikkivälineet on sijoitettava joustaville 
turva-alustoille. Siten pinnan käsittely sekä leikkipaikan kalustemaailma 
ovat vaikeasti sovitettavissa kulttuurihistoriallisesti merkittävän aukion 
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. Kasarmitori on rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävä RKY-ympäristö, jonka aukiotila ja siihen ni-
voutuvat rakennukset muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Torin pinta 
on käsitelty yhtenäisellä aiheella, ja osa sommitelmaa on kookas taide-
teos. Leikkipaikka kiinteänä rakenteena rajoittaisi merkittävästi torin 
joustavaa ja monipuolista käyttöä. Kantakaupungissa on vähän sellais-
ta tilaa, jossa voi järjestää tapahtumia.

Alle 500 metrin säteellä on jo neljä leikkipaikkaa. Leikkipaikat on sijoi-
tettu keskustaympäristössä pääasiassa puistoihin. Puistoissa pinnan 
käsittely on mahdollista tehdä leikkivälineiden vaatimia turvallisuus-
määräyksiä noudattaviksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. Samal-
la kasvillisuus suojaa leikkiympäristön melu- ja hiukkaspäästöjen näkö-
kulmasta. Tähtitorninvuoren hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistui 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 75 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
16.02.2022

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 FI02012566

kymmenen vuotta sitten. Suunnitelmassa on osoitettu uusi leikkipaikka 
puistossa Fabianinkadun alkuun lähelle Grundskolan Norsenia. Leikki-
paikan tarkempi suunnittelu ja toteutus on mahdollista käynnistää osa-
na Tähtitorninvuoren puiston kunnostusta. Puiston kunnostus ei ole 
mukana investointiohjelmassa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Inga Valjakka, tiimipäällikkö: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 39
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja 
terveysvaikutusten selvittämisestä

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää hidasteista aiheutuvat ilmasto- ja terveys-
vaikutukset, ja ryhtyy toimenpiteisiin hidasteiden poistamiseksi ja kor-
vaamiseksi muilla liikenteen sujuvuuden takaavilla ratkaisuilla, mikäli 
hidasteiden todetaan olevan kaupungin ilmastotavoitteiden vastaisia.

Kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuun kaupunkiympäristölautakun-
nan lausuntoon ja toteaa, että hidasteiden turvallisuusvaikutukset ovat 
tehtyjen tutkimusten perusteella niin merkittäviä, että niiden käyttöä ei 
ole perusteltua lopettaa kaupungin katuverkolla. Aloitteessa esitettyä 
uutta tutkimusta ei ole perusteltua toteuttaa. Sen sijaan kaupunki jatkaa 
muiden toimenpiteiden, kuten automaattisen kameravalvonnan ja loi-
vempien hidastetyyppien käytön edistämistä jo suunnitellulla tavalla. 

Moottoriajoneuvojen energiankulutus on pienimmillään tasaisella ajo-
nopeudella ajettaessa. Sähköautot ja hybridiautot pystyvät lisäksi otta-
maan talteen energiaa nopeuden hidastuessa ja jarrutettaessa. Sähkö-
autot eivät luonnollisesti aiheuta myöskään suoria pakokaasupäästöjä 
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ympäristöön ja hybridien päästöt ovat yleensä vähäisempiä kuin polt-
tomoottoriautojen. Myös sähkömoottorin aiheuttama melu on huomat-
tavasti vähäisempää kuin polttomoottoriautoilla. Sähköautot ja hybridit 
ovat yleistymässä jatkuvasti ja myös kansallisesti tehtävät toimet oh-
jaavat kysyntää niiden suuntaan. 

Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa on 30 liikenteeseen liitty-
vää toimenpidettä, jotka liittyvät muun muassa kestävien kulkumuoto-
jen käyttöön, liikenteen hinnoitteluun, täydentyvään kaupunkirakentee-
seen, ajoneuvoteknologian muutokseen, satamatoiminnan päästöjen 
vähentämiseen sekä uusiin liikkumispalveluihin ja liikkumisen ohjauk-
seen. Yksi tehokas keino vähentää moottoriajoneuvoliikenteen haitalli-
sia ympäristövaikutuksia on liikennesuoritteen vähentäminen ja liikku-
misen ohjaaminen kestäviin kulkumuotoihin.

Suojateiden turvallisuutta ja hidasteiden vaikutusta niihin tutkittiin 
vuonna 2019 valmistuneiden, kaupungin laatimien jalankulkijoiden ka-
dunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteiden yhteydessä. Helsingissä 
suojateillä tapahtui vuosina 2013–2017 yhteensä 249 poliisin tietoon 
tullutta jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. 
Näistä noin 34 % tapahtui pelkin merkinnöin varustetuilla suojateillä, 
noin 33 % liikennevalo-ohjatuilla suojateillä ja noin 30 % keskisaarek-
keellisilla suojateillä. Liikenneympyröissä sijaitsevilla suojateillä tapah-
tui 2,4 % onnettomuuksista. Korotetuilla suojateillä ja rakenteellisten 
hidasteiden yhteydessä olevilla suojateillä tapahtuneet onnettomuudet 
olivat erittäin harvinaisia. Niitä tapahtui viiden vuoden aikana vain neljä, 
jolloin osuus onnettomuuksista oli 1,6 %.

Kuolemaan johtaneita jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksia tapahtui 
Helsingissä vuosina 2008–2017 yhteensä 36, joista 25 eli lähes 70 % 
tapahtui suojateillä. Yli puolet onnettomuuksista sattui liikennevalo-
ohjatuilla suojateillä. Pelkin merkinnöin varustetuilla suojateillä tapahtui 
kuusi kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja keskisaarekkeellisilla vii-
si. Liikenneympyrässä olevalla suojatiellä oli kuollut yksi henkilö. Tut-
kimusjakson kymmenen vuoden aikana Helsingissä ei ollut kuollut yh-
tään ihmistä korotetulla suojatiellä tai hidastein varustetulla suojatiellä. 
Selvityksen perusteella rakenteellisin hidastein varustettujen suojatei-
den turvallisuustaso on selvästi paras.

Liikenneviraston vuonna 2017 julkaisemaa Hidasteiden suunnittelu -
suunnitteluohjetta (Liikenneviraston ohjeita 35/2017) noudatetaan 
suunniteltaessa liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä, kuten hidasteita, 
maantieverkolle. Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin myös katuver-
kon liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä suunniteltaessa, vaikka ohje ei 
olekaan suoraan tarkoitettu tiiviissä kaupunkiympäristöissä sijaitsevalle 
katuverkolle. 
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Maantieosuudet, joissa käytetään hidasteita, sijoittuvat tyypillisesti pie-
nempien kuntien taajamiin tai maantieosuuksiin, joiden lähellä sijaitsee 
enemmän maankäyttöä kuin muulla osalla maantietä. Kyseinen ympä-
ristö ei siten ole täysin verrannollinen Helsingin katuverkon ja kaupun-
kiympäristön kanssa. Maanteillä painotetaan kuitenkin katuverkkoa 
enemmän pitkämatkaisen autoliikenteen sujuvuutta ja tyypillisesti 
maantietä ylittäviä jalankulkijoita on huomattavasti vähemmän kuin ka-
tuverkolla. Katuverkolla on hidasteiden lisäksi muutenkin runsaasti ti-
lanteita, joissa joudutaan pysähtymään tai hidastamaan ajonopeutta, 
kuten suojatiet, risteykset, liikennevalot, ruuhkat ja linja-autopysäkit ajo-
radalla. Tasainen ajonopeus on useammin mahdollista moottoriväylillä 
ja pääkaduilla, joihin pitkämatkainen autoliikenne pyritään ohjaamaan 
ja joissa suurin osa moottoriajoneuvojen liikennesuoritteesta syntyy.

Myös Helsingissä käytössä olevissa liikenteen rauhoittamisperiaatteis-
sa on ohjeistettu, että hidasteita rakennetaan rajoitetusti joukkoliiken-
teen reiteille ja niillä suositaan joukkoliikenteelle paremmin soveltuvia 
hidasteita, kuten tyynyhidasteita. Lisäksi maaperäolosuhteiltaan sellai-
sille alueille, joissa aiheutuu liikaa tärinää hidasteiden vaikutuksesta, ei 
rakenneta hidastetöyssyjä. 

Kaupunkiympäristötoimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa on 
kehitetty käytettäväksi korotetuilla suojateillä uudenlainen hidastetyyp-
pi, joka on suunniteltu juuri paremmin soveltuvaksi joukkoliikenteen rei-
teille. Hidasteen korkeus on matalampi kuin nykyisin käytössä olevilla 
korotetuilla suojateillä ja viiste on pidempi, jolloin hidasteesta tulee loi-
vempi. Lisäksi terävämpi viiste sijaitsee vain suojatien etupuolella ja hi-
dasteen takareuna laskeutuu tasaisesti ajoradan tasoon. Tällöin saavu-
tetaan haluttu turvallisuusvaikutus suojatielle, mutta haitalliset vaiku-
tukset tärinään ja esimerkiksi linja-autojen matkustusmukavuuteen ovat 
lievempiä. Uusi hidastetyyppi rakennetaan tänä vuonna koekäyttöön ja
hidasteen vaikutuksia tutkitaan nopeusmittauksin ennen-jälkeen -
tutkimuksella. Mikäli kokemukset osoittautuvat hyviksi, voidaan uutta 
hidastetyyppiä alkaa soveltaa laajemminkin.

Automaattista kameravalvontaa ollaan lisäämässä Helsinkiin vuosittain 
aina vuoteen 2024 asti, jolloin katuverkolla on käytössä yli 70 auto-
maattista kameravalvontapistettä. Lisäksi kameravalvontaa käytetään 
maanteillä, kuten Kehä I:llä. Kameravalvonta on erinomainen liikenteen 
rauhoittamiskeino erityisesti vilkasliikenteisillä pää- ja kokoojakaduilla 
sekä joukkoliikenteen reiteillä. Ajoradan pistemäiset kavennukset, sivu-
siirtymät, keskisaarekkeet ja liikenneympyrät ovat myös kaikki käytössä 
olevia keinoja Helsingissä ja keinovalikoimaa pyritään monipuolista-
maan tulevina vuosina. Hidasteiden tehokkuus on kuitenkin parhaim-
millaan tilanteissa, joissa halutaan varmuudella hidastaa ajonopeutta 
esimerkiksi koulun edessä olevalla suojatiellä, jota ylittää paljon lapsia.
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Hidasteiden ympäristövaikutuksia (sisältäen muun muassa päästöt, tä-
rinän ja melun) on selvitetty myös esimerkiksi vuonna 2007 julkaistussa 
Traffic Calming -raportissa (Department for Transport, Yhdistynyt ku-
ningaskunta). Raportissa on viittauksia myös useisiin muihin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. Ympäristövaikutukset ovat sen mukaan moni-
naisia, ja esimerkiksi ajotavalla ja olosuhteilla on merkitystä toteutunei-
den ympäristövaikutusten kannalta. Raportissa todetaan myös, että 
vaikka osa liikenteen rauhoittamisen keinoista voi kasvattaa ajoneuvo-
kohtaisia päästöjä, ne yleensä myös vähentävät liikennemääriä, mikä 
voi kumota vaikutuksen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 67

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 558

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Moottoriajoneuvojen energiankulutus on pienimmillään tasaisella ajo-
nopeudella ajettaessa. Sähköautot ja hybridiautot pystyvät lisäksi otta-
maan talteen energiaa nopeuden hidastuessa ja jarruttaessa. Sähkö-
autot eivät luonnollisesti aiheuta myöskään suoria pakokaasupäästöjä 
ympäristöön ja hybridien päästöt ovat yleensä vähäisempiä kuin polt-
tomoottoriautojen. Myös sähkömoottorin aiheuttama melu on huomat-
tavasti vähäisempää kuin polttomoottoriautoilla. Sähköautot ja hybridit 
ovat yleistymässä jatkuvasti ja myös valtion tasolla tehtävät toimet oh-
jaavat kysyntää niiden suuntaan. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmassa on 30 liikenteeseen liittyvää toimenpidettä, jotka 
liittyvät muun muassa kestävien kulkumuotojen käyttöön, liikenteen 
hinnoitteluun, täydentyvään kaupunkirakenteeseen, ajoneuvoteknolo-
gian muutokseen, sataman päästöjen vähentämiseen sekä uusiin liik-
kumispalveluihin ja liikkumisen ohjaukseen. Yksi tehokas keino vähen-
tää moottoriajoneuvoliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia on lii-
kennesuoritteen vähentäminen ja liikkumisen ohjaaminen kestäviin kul-
kumuotoihin.

Suojateiden turvallisuutta ja hidasteiden vaikutusta niihin tutkittiin 
vuonna 2019 valmistuneiden Helsingin kaupungin laatimien Jalankulki-
joiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteiden yhteydessä. 
Helsingin suojateillä tapahtui vuosina 2013–2017 yhteensä 249 poliisin 
tietoon tullutta jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta. Suojateiden tyypit jakaantuvat näissä onnettomuuksissa siten, 
että lähes yhtä suuret osuudet olivat suojateillä pelkin merkinnöin va-
rustettuna ja liikennevalo-ohjatuilla suojateillä, noin kolmasosa kummal-
lakin. Keskisaarekkeellisten suojateiden osuus onnettomuuspaikoista 
oli noin 30 %. Liikenneympyrän suojateillä tapahtui 2,4 % onnetto-
muuksista. Korotetuilla suojateillä ja rakenteellisten hidasteiden yhtey-
dessä olevilla suojateillä tapahtuneet onnettomuudet olivat erittäin har-
vinaisia. Niitä tapahtui viiden vuoden aikana vain neljä, jolloin osuus 
onnettomuuksista oli 1,6 %.
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Kuolemaan johtaneita jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksia tapahtui 
Helsingissä vuosina 2008–2017 yhteensä 36, joista 25 tapahtui suoja-
teillä eli lähes 70 %. Yli puolet onnettomuuksista sattui liikennevalo-
ohjatuilla suojateillä. Pelkin merkinnöin varustetulla suojatiellä tapahtui 
kuusi kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja keskisaarekkeellisilla vii-
si. Liikenneympyrässä olevalla suojatiellä oli kuollut yksi henkilö. Tut-
kimusjakson kymmenen vuoden aikana Helsingissä ei ollut kuollut yh-
tään ihmistä korotetulla suojatiellä tai hidastein varustetulla suojatiellä. 
Selvityksen perusteella rakenteellisin hidastein varustettujen suojatei-
den turvallisuustaso on selvästi paras.

Hidasteiden suunnittelu -suunnitteluohje (Liikenneviraston ohjeita 
35/2017) on julkaistu vuonna 2017. Julkaisussa mainitaan, että ohje 
koskee maanteiden hidasteiden suunnittelua. Ohjetta noudatetaan 
suunniteltaessa liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä maantieverkolle. 
Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin katuverkon liikenteen rauhoit-
tamistoimenpiteitä suunniteltaessa. Liikenneviraston ohje ei siten suo-
raan ole tarkoitettu kaupunkien katuverkolle eikä Helsingin kaupunki 
ole velvollinen noudattamaan ohjetta. Maantieverkolle tarkoitetut ohjeet 
eivät myöskään täysin sovellu suunnitteluohjeiksi tiiviisiin kaupunkiym-
päristöihin. Maantieosuudet, joissa käytetään hidasteita, sijoittuvat tyy-
pillisesti pienempien kuntien taajamiin tai maantieosuuksiin, joiden lä-
hellä sijaitsee enemmän maankäyttöä kuin muulla osalla maantietä. 
Kyseinen ympäristö ei siten ole täysin verrannollinen Helsingin katu-
verkon ja kaupunkiympäristön kanssa. Maanteillä painotetaan kuitenkin 
katuverkkoa enemmän pitkämatkaisen autoliikenteen sujuvuutta ja tyy-
pillisesti maantietä ylittäviä jalankulkijoita on huomattavasti vähemmän 
kuin katuverkolla. Katuverkolla on hidasteiden lisäksi muutenkin run-
saasti tilanteita, joissa joudutaan pysähtymään tai hidastamaan ajono-
peutta, kuten suojatiet, risteykset, liikennevalot, ruuhkat ja linja-
autopysäkit ajoradalla. Tasainen ajonopeus on useammin mahdollista 
moottoriväylillä ja pääkaduilla, joihin pitkämatkainen autoliikenne pyri-
tään ohjaamaan ja joissa suurin osa moottoriajoneuvojen liikennesuo-
ritteesta syntyy.

Myös Helsingissä käytössä olevissa liikenteen rauhoittamisperiaatteis-
sa on ohjeistettu, että hidasteita rakennetaan rajoitetusti joukkoliiken-
teen reiteille ja niillä suositaan joukkoliikenteelle paremmin soveltuvia 
hidasteita, kuten tyynyhidasteita. Lisäksi maaperäolosuhteiltaan sellai-
sille alueille, joissa aiheutuu liikaa tärinää hidasteiden vaikutuksesta, ei 
rakenneta hidastetöyssyjä. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa on 
juuri kehitetty käytettäväksi korotetuilla suojateillä uudenlainen hidaste-
tyyppi, joka on suunniteltu juuri paremmin soveltuvaksi joukkoliikenteen 
reiteille. Hidasteen korkeus on matalampi kuin nykyisin käytössä olevil-
la korotetuilla suojateillä ja viiste on pidempi, jolloin hidasteesta tulee 
loivempi. Lisäksi terävämpi viiste sijaitsee vain suojatien etupuolella ja 
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hidasteen takareuna laskeutuu tasaisesti ajoradan tasoon. Tällöin saa-
vutetaan haluttu turvallisuusvaikutus suojatielle, mutta haitalliset vaiku-
tukset tärinään ja esimerkiksi linja-autojen matkustusmukavuuteen ovat 
lievempiä. Uusi hidastetyyppi rakennetaan tänä vuonna koekäyttöön ja 
hidasteen vaikutuksia tutkitaan nopeusmittauksin ennen-jälkeen -
tutkimuksella. Mikäli kokemukset osoittautuvat hyviksi, voidaan uutta 
hidastetyyppiä alkaa soveltaa laajemminkin.

Automaattista kameravalvontaa ollaan lisäämässä vuosittain Helsinkiin 
vuoteen 2024 mennessä, jolloin katuverkolla on käytössä yli 70 auto-
maattista kameravalvontapistettä. Lisäksi kameravalvontaa on käytös-
sä maanteillä, kuten Kehä I:llä. Kameravalvonta on erinomainen liiken-
teen rauhoittamiskeino erityisesti vilkasliikenteisillä pää- ja kokoojaka-
duilla sekä joukkoliikenteen reiteillä. Ajoradan pistemäiset kavennukset, 
sivusiirtymät, keskisaarekkeet ja liikenneympyrät ovat myös kaikki käy-
tössä olevia keinoja Helsingissä ja keinovalikoimaa pyritään monipuo-
listamaan tulevina vuosina. Hidasteiden tehokkuus on kuitenkin par-
haimmillaan tilanteissa, joissa halutaan varmuudella hidastaa ajono-
peutta tietyssä kohdassa, kuten koulun edessä olevalla suojatiellä, jota 
ylittää paljon lapsia.

Hidasteiden ympäristövaikutuksia (sisältäen muun muassa päästöt, tä-
rinän ja melun) on selvitetty myös esimerkiksi vuonna 2007 julkaistussa 
Traffic Calming -raportissa (Department for Transport, Yhdistynyt ku-
ningaskunta). Raportissa on viittauksia myös useisiin muihin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. Vaikutukset ovat moninaisia, ja esimerkiksi 
ajotavalla ja olosuhteilla on merkitystä toteutuneiden ympäristövaiku-
tusten kannalta. Raportissa todetaan myös, että vaikka osa liikenteen 
rauhoittamisen keinoista voi kasvattaa ajoneuvokohtaisia päästöjä, ne 
yleensä myös vähentävät liikennemääriä, mikä voi kumota vaikutuksen.

Edellä mainituista syistä aloitteessa esitettyä uutta tutkimusta ei ole pe-
rusteltua toteuttaa. Kaupunki sen sijaan jatkaa muiden toimenpiteiden, 
kuten automaattisen kameravalvonnan ja loivempien hidastetyyppien 
käytön edistämistä jo suunnitellulla tavalla. Hidasteiden turvallisuusvai-
kutukset ovat tehtyjen tutkimusten perusteella niin merkittäviä, että nii-
den käyttöä ei ole perusteltua lopettaa kaupungin katuverkolla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
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§ 40
Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen 
tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki tarjoaisi maksutta yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja kau-
punkilaisten käyttöön. Tiloja voisivat hyödyntää aloitteen tekijöiden mu-
kaan esimerkiksi itsensä työllistävät luovien alojen ammattilaiset tai 
aloittelevat yrittäjät.

Kaupunginhallitus tunnistaa valtuutettu Katju Aron aloitteessa esiin 
nostetun tarpeen työtiloihin. Työn tekemisen tavat ovat monipuolistu-
neet ja monipaikkaiseen työhön sopivia tiloja tarvitaan monellakin toi-
mialalla sekä yrityksissä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä opis-
kelijoiden ja itsensätyöllistäjien parissa.

Yksinyrittäjät ja kulttuurialojen työntekijät ovat muodostaneet yhteisöjä, 
minkä avulla tilakustannukset on saatu erittäin edullisiksi. Työtilassa voi 
olla useita työpisteitä tai vaihtoehtoisesti tilaa voidaan jakaa eri toimin-
toihin eri aikoina jonkun osapuolen toimiessa päävuokralaisena suh-
teessa omistajaan. Työtilan houkuttelevuutta on voinut lisätä se, että 
yksinyrittäjät toimivat toisiaan lähellä oleville aloilla. Tällöin toimijoiden 
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välille muodostuu hyödyllistä vuorovaikutusta, joka voi auttaa työssä 
esille nousevien ongelmien ratkaisemisessa. 

Kaupunki tarjoaa jo nyt tilojaan kaupunkilaisten käyttöön varattavaksi. 
Tilapäiseen työskentelyyn voi varata tiloja muun muassa kirjastoista, 
nuorisotaloista sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelukokonaisuuksista. Sekä 
kirjastoissa että nuorisotiloissa on helsinkiläisille monipuolinen mahdol-
lisuus jo nykyisellään toimia ja kokoontua maksuttomasti. Kirjastoissa 
on lisäksi varattavissa monipuolista välineistöä erilaisiin tarpeisiin. 

Myös asukasjärjestöjen hallinnoimia asukastaloja (noin 30 kpl) on voi-
nut hyödyntää monissa tapauksissa yksinyrittäjien ja luovien alojen 
työpisteinä. Järjestöjen ylläpitämiä tiloja tuetaan kaupunginhallituksen 
asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksilla, joita myönnetään ti-
lojen ylläpitoon ja vuokriin sekä palkkakustannuksiin.

Uusia tiloja suunniteltaessa ja vanhojen peruskorjausten yhteydessä 
huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja varattavuus kaupunkilaisten 
käyttöön oman toiminnan käyttöaikojen ulkopuolella. Tällä hetkellä 
sähköisessä Varaamo-palvelussa on varattavana 130 tilaa ja lisäksi ti-
loja voi varata toimialojen erillisten kanavien kautta.

Kaupunginhallitus on linjannut tilojen asukaskäytön periaatteissaan 
(20.8.2018, § 505), että tilojen käytöstä peritään maksu, jos siihen liittyy 
yritystoimintaa tai kilpailun vääristymisen mahdollisuus. Tilojen käyttö 
on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoi-
meen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toimin-
nan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, 
viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön
noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta. Kilpailun vääristymisen ta-
kia kaupunginhallitus pitää maksuttomuusperiaatteen laajentamista on-
gelmallisena. 

Helsingissä on runsaasti yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu toimis-
to- ja työskentelytilojen tarjoamiseen. Kaupunginhallitus katsoo, että 
vastaavan maksuttoman tai erittäin edullisen palvelun toteuttaminen 
vaikeuttaisi muiden alan toimijoiden tilannetta ja palvelu voitaisiin kat-
soa kilpailun vääristämiseksi. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden kanssa keväästä 2021 lähtien valmistellut tavoi-
tehakuisesti tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Kesään 2022 
mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupungin tyhjilleen 
jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden 
työskentelytiloina.
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Tulevina vuosina tilojen varaaminen kaupunkilaisten käyttöön muun 
muassa kokoontumiseen, työskentelyyn ja toimintaan tulee helpottu-
maan merkittävästi. Sähköiseen Varaamo-järjestelmään tulee jatkuvas-
ti lisää tiloja helposti varattavaksi. Digitaalinen varausten käsittely tulee 
mahdollistamaan tilannekohtaisesti verkkomaksamisen tai tilan maksut-
toman käytön kaupungin linjausten mukaisesti. Tilojen varustelutasoon 
voi esittää toivomuksiaan palautejärjestelmän kautta tai kertomalla ke-
hitysideansa suoraan toimipisteen henkilökunnalle. Lisäksi kaupunki on 
osallistunut pilottikokeiluihin, joissa on selvitetty yksintyöskentelyyn so-
pivien tilojen lukitus- ja varaamisjärjestelmien toimivuutta.

Kaupungin tilavarausten asiakaskokemusta parannetaan yhtenäistä-
mällä ja selkeyttämällä palveluprosesseja ja kehittämällä tiloja palvelu-
tuotteena. Kaupunki on ottanut käyttöön tilavarauskokonaisuuden hal-
lintamallin, jonka kautta toimialojen ja palvelujen tilavarauskäytännöt
yhtenäistyvät ja voidaan vähentää tilojen varaamiseen liittyvää hallin-
nollista työtä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena vuonna 
2021 on ollut tilojen ja laitteiden lisääminen Varaamo-palveluun ja tila-
varausprosessien kehittäminen ja niiden myötä muun muassa nuoriso-
tilojen varaamista on digitalisoitu.

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt lausunnossaan, että työn-
teon tapojen muututtua merkittävästi koronaepidemian myötä on perus-
teltua selvittää työn muutokseen liittyvää yhteistyöskentelytilojen tarvet-
ta, tarjontaa, varustelua, niistä perittäviä vuokria tai muita maksuja sekä 
työtilojen tarjoamisen organisoitumistapoja. Selvityksessä tulisi kartoit-
taa markkinoilla olevat yhteistyöskentelyn tila- ja organisointikonseptit. 
Samalla tulisi selvittää yhteiskerhotilamallin soveltuvuutta etätyön yleis-
tymisen myötä muuttuneeseen tilatarpeiseen. Selvityksessä tulisi myös 
tarkastella avustusten jaon tavoitteita jaettaessa rahaa asukastilojen yl-
läpitoon, vuokriin ja palkkakustannuksiin sekä avustusmäärärahan ko-
konaistarvetta. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 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.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 73

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 215

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa valtuutettu Katju Aron aloit-
teessa esiin nostetun tarpeen työtiloihin. Työn tekemisen tavat ovat 
monipuolistuneet ja monipaikkaiseen työhön sopivia tiloja tarvitaan 
monellakin toimialalla sekä yrityksissä, julkisella ja kolmannella sektoril-
la sekä opiskelijoiden ja itsensätyöllistäjien parissa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa jo nyt tilojaan kaupunkilaisten 
käyttöön varattavaksi. Tilapäiseen työskentelyyn voi varata tiloja kirjas-
toista, nuorisotaloista sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelukokonaisuuksista. 
Sekä kirjastoissa että nuorisotiloissa on helsinkiläisille monipuolinen 
mahdollisuus jo nykyisellään toimia ja kokoontua maksuttomasti. Kirjas-
toissa on varattavissa monipuolista välineistöä erilaisiin tarpeisiin. Uu-
sia tiloja suunniteltaessa ja vanhojen peruskorjausten yhteydessä 
huomioidaan tilojen monikäyttöisyys ja varattavuus kaupunkilaisten 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 87 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
16.02.2022

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 FI02012566

käyttöön oman toiminnan käyttöaikojen ulkopuolella. Tällä hetkellä 
sähköisessä Varaamo-palvelussa on 130 tilaa varattavina ja lisäksi tilo-
ja voi varata toimialojen erillisten kanavien kautta.

Kaupunginhallitus on linjannut asukaskäytönperiaatteissaan 
(20.8.2018, § 505), että tilojen käytöstä peritään maksu, jos siihen liittyy 
yritystoimintaa tai kilpailun vääristymisen mahdollisuus. Tilojen käyttö 
on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoi-
meen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toimin-
nan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, 
viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön 
noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta. Kilpailun vääristymisen ta-
kia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää maksuttomuusperiaatteen 
laajentamista ongelmallisena. Helsingissä on runsaasti yrityksiä, joiden 
liiketoiminta perustuu toimisto- ja työskentelytilojen tarjoamiseen. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että vastaavan maksuttoman tai 
erittäin edullisen palvelun toteuttaminen vaikeuttaisi muiden alan toimi-
joiden tilannetta ja palvelu voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden kanssa keväästä 2021 lähtien tavoitehakuisesti 
valmistellut tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Kesään 2022 
mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupungin tyhjilleen 
jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden 
työskentelytiloina.

Tulevina vuosina tilojen varaaminen kaupunkilaisten käyttöön muun 
muassa kokoontumiseen, työskentelyyn ja toimintaan tulee helpottu-
maan merkittävästi. Sähköiseen Varaamo-järjestelmään tulee jatkuvas-
ti lisää tiloja helposti varattavaksi. Digitaalinen varausten käsittely tulee 
mahdollistamaan tilannekohtaisesti verkkomaksamisen tai tilan maksut-
toman käytön kaupungin linjausten mukaisesti. Tilojen varustelutasoon 
voi esittää toivomuksiaan palautejärjestelmän kautta tai kertomalla ke-
hitysideansa suoraan toimipisteen henkilökunnalle.

Kaupungin tilavarausten asiakaskokemusta parannetaan yhtenäistä-
mällä ja selkeyttämällä palveluprosesseja ja kehittämällä tiloja palvelu-
tuotteena. Kaupunki on ottanut käyttöön tilavarauskokonaisuuden hal-
lintamallin, jonka kautta toimialojen ja palvelujen tilavarauskäytännöt 
yhtenäistyvät ja voidaan vähentää tilojen varaamiseen liittyvää hallin-
nollista työtä. Tilojen ja laitteiden lisääminen Varaamo-palveluun ja tila-
varausprosessien kehittäminen ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan tavoitteena vuonna 2021 ja niiden myötä muun muassa nuoriso-
tilojen varaamista on digitalisoitu.
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Käsittely

21.12.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutetaan kappaleen 5 viimei-
nen virke muotoon: Kesään 2022 mennessä tavoitteena on luoda ja pi-
lotoida malli kaupungin tyhjilleen jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä 
kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden työskentelytiloina.

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

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 539

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Perinteisesti ilmaista, hiljaista työtilaa yksin työskenteleville tarjoaa kir-
jasto, jota ovat hyödyntäneet erityisesti opiskelijat. Kaupungin tiloja, 
kun ne eivät ole kaupungin palvelujen käytössä, on voinut varata muun 
muassa kokouskäyttöön korvausta vastaan esimerkiksi kouluilta tai kir-
jastoista Varaamo-järjestelmä kautta. 

Yksinyrittäjät ja kulttuurialojen työntekijät ovat muodostaneet yhteisöjä, 
minkä avulla tilakustannukset on saatu erittäin edullisiksi. Työtilassa voi 
olla useita työpisteitä jonkun osapuolen toimiessa päävuokralaisena 
suhteessa omistajaan. Työtilan houkuttelevuutta on voinut lisätä se, et-
tä yksinyrittäjät toimivat toisiaan lähellä oleville aloilla. Tällöin toimijoi-
den välille muodostuu hyödyllistä vuorovaikutusta, joka voi auttaa työs-
sä esille nousevien ongelmien ratkaisemisessa.

Tilaa voidaan jakaa myös ajallisesti. Musiikkialan toimijat jakavat musii-
kin harjoittelussa tarvittavaa tilaa aikasiivuina jonkun toimiessa pää-
vuokralaisena. Tällä tavalla päästään myös erittäin edullisiin kuukausi-
vuokriin henkilöä kohden.
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Asukasjärjestöjen hallinnoimia asukastaloja on myös voinut hyödyntää 
monissa tapauksissa yksinyrittäjien ja luovien alojen työpisteinä. Kau-
punginkanslia avustaa järjestöjen ylläpitämiä tiloja asukasosallisuuden 
yleis- ja toiminta-avustuksilla yhteensä noin miljoonalla eurolla. Rahaa 
myönnetään tilojen ylläpitoon ja vuokriin sekä palkkakustannuksiin. 
Avustettavana on noin 30 asukastilaa.

Niin sanottuja asukastaloja on syntynyt kolmea eri kautta. Asukkaat 
ryhtyivät perustamaan 1990-laman yhteydessä ja sen jälkeen tyhjiksi 
jääneisiin liiketiloihin asukastiloja. Tiloja ylläpitävät järjestöt rahoittivat 
toimintaansa erilaisten hankkeiden ja kaupungin avustusten kautta. 
Näiden toimintamallit ja palvelut ovat hyvin vaihtelevia alueiden tarpeis-
ta riippuen vaihdellen harrastustiloista, työttömien toimintaan sekä lap-
sille ja nuorille suunnattuun toimintaan.

Uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä on perustettu yhteiskerhoti-
loja yhdistämällä taloyhtiöiden pieniä kerhotiloja suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Näiden hallinta tapahtuu taloyhtiöiden omistaman palvelu- tai 
pysäköintiyhtiön kautta, jolloin alueen taloyhtiöt rahoittavat yhteiskerho-
tilojen ylläpitoa. Näitä on syntynyt muun muassa Arabianrantaan, Jät-
käsaareen, Pikku Huopalahteen, Viikkiin ja Vuosaareen.

Kaupungin sosiaalivirasto ryhtyi myös perustamaan asukastaloja 2000-
luvulla eri puolille Helsinkiin tavoitteena edistää erityisryhmien hyvin-
vointia. Näitä on tällä hetkellä yhdeksän kappaletta. 

Erilaiset yritykset ja yhdistykset tarjoavat työtiloja maksua vastaan yk-
sintyöskenteleville. Nämä tilat sijoittuvat yleensä kaupunkien keskus-
toihin tai alakeskuksiin hyvin saavutettaviin paikkoihin, jolloin työtiloilla 
on riittävästi kysyntää ja tilan ylläpito on kannattavaa.

Kaupunki on osallistunut pilottikokeiluihin, joissa on selvitetty yksin-
työskentelyyn sopivien tilojen liittyviä lukitus- ja varaamisjärjestelmien 
toimivuutta esimerkkinä Kliffa Innovations Oy:n kanssa toteutettu pilotti 
Itä-Pasilassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 Helsingin kaupungin toimitilast-
rategian, joka ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä toimia ja toimijoi-
ta. Toimitilastrategian toteutuksen yhteydessä otetaan kantaa palveluti-
lojen tarpeeseen, mitoitukseen ja toiminnallisiin vaatimuksiin ja palvelu-
verkkosuunnitteluun. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunki selvittää työn muu-
tokseen liittyvää yhteistyöskentelytilojen tarvetta ja tarjontaa kaupun-
gissa, niiden varustelua ja perittäviä vuokria tai muita maksuja sekä or-
ganisoitumistapoja työtiloja tarjottaessa. Työnteon tavat ovat muuttu-
neet merkittävästi koronaepidemian myötä. Selvityksessä tulisi kartoit-
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taa markkinoilla olevat yhteistyöskentelyn tila- ja organisointikonseptit. 
Samalla tulisi selvittää yhteiskerhotilamallin soveltuvuutta etätyön yleis-
tymisen myötä muuttuneeseen tilatarpeiseen. Selvityksessä tulisi myös 
tarkastella avustusten jaon tavoitteita jaettaessa rahaa asukastilojen yl-
läpitoon, vuokriin ja palkkakustannuksiin sekä avustusmäärärahan ko-
konaistarvetta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi
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§ 41
Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalus-
teiden käyttöönotosta

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.12.2021
3 Vammaisneuvoston lausunto 17.12.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ottaa käyttöön julkisessa kaupunkitilassa kaikille asuk-
kaille saavutettavia kaupunkikalusteita. 

Nykytilanne ja tavoitteet

Helsingin yleisillä alueilla (kadut, aukiot, puistot ja muut viheralueet) on 
tällä hetkellä noin 8 100 penkkiä, ja määrä kasvaa vuodesta toiseen. 
Vuonna 2020 poistettiin neljä penkkiä valitusten vuoksi. Osa puuttuvis-
ta penkeistä on väliaikaisesti huollossa. Penkit ja muut istuimet ovat 
nykyisin pääsääntöisesti kiinteästi asennettuja. Kaupunkiympäristön 
toimialan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää inklusiivisesti 
kaikille kaupunkilaisille ja käyttäjille saavutettavaa ympäristöä, josta 
kaupunkikalusteet muodostavat merkittävän osan. Istuinten osalta es-
teettömyys ja monipuolisuus korostuvat. Tarvitaan esteettömiä penkke-
jä ja tuoleja, pitkiä ja kaarevia penkkejä, aurinkotuoleja, divaaneja, sel-
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känojattomia penkkejä sekä kivipaasia, muureja, reunuksia, portaita ja 
tasoja, jotka mahdollistavat istumista ja oleskelua.

Säännöllisesti päivittyvässä Helsingin kaupunkikalusteohjeessa (kau-
punkitilaohje.hel.fi/kaupunkikalusteet) on yhteisesti sovitut periaatteet 
istuinten ja muiden kalusteiden suositelluista malleista, muotoilusta, 
materiaaleista ja väreistä Helsinki-ilmeen mukaisesti. Kaupunkitilaoh-
jeessa on otettu huomioon esteettömyys tuotteissa ja ratkaisuissa eli 
esteettömyys on sisäänkirjoitettuna ohjeisiin.

Käsinojat

Käsinojat penkin molemmissa päissä auttavat liikkumisesteisiä (ikään-
tyneet, jäykkäpolviset, raskaana olevat äidit) ja erilaisten apuvälineiden, 
kuten rollaattorin ja kävelykepin käyttäjiä nousemaan ja laskeutumaan 
penkille. Myös näkövammaiset kaupunkilaiset hyötyvät näin sijoitetusta 
käsinojasta, koska silloin on helpompaa hahmottaa penkin pään sijainti. 
Yhden istuttava tuoli on saanut hyvää palautetta erityisesti ikääntyneil-
tä. Siihen on helppo laskeutua ja samalla myös nousta ylös, koska mo-
lemmilla puolilla on käsinojat, joista saa tukea. Esteettömissä penkeis-
sä ja tuoleissa on sekä käsituet että selkänoja.

Penkin keskelle tai muualle kuin päätyyn sijoitettu käsinoja mahdollis-
taa pyörätuolin käyttäjän siirtymisen halutessaan pois pyörätuolista 
penkille. Jos käsinoja sijoitetaan ainoastaan penkin reunoihin, tämä ei 
onnistu yhtä helposti eikä ole yhdenvertainen ratkaisu kaikkien käyttä-
jien kannalta. Käsinojan asentaminen penkin keskelle mahdollistaa 
myös lastenvaunujen sijoittamisen penkin päädyn viereiseen vapaa-
seen tilaan ja lastenvaunuissa olevan pienen lapsen nostamisen hel-
pommin penkillä istuvan henkilön syliin.

Esteettömyysohjeet ja esteettömät penkit

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet sisältävät katu-, viher- ja pi-
ha-alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä 
esteettömyysohjeita. Käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, 
Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä 
vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla 
ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Yhtenä Helsingin oman esteettömän perus- ja metsäpenkin suunnitte-
lun lähtökohtana oli SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyyskri-
teerien huomioiminen. Penkkien kehittäminen tehtiin yhteistyössä Hel-
sinki kaikille -projektin sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. 
Penkkien prototyyppejä testattiin Reumaliiton tiloissa keväällä 2008. 
Testaajien kommentit huomioitiin penkkien jatkokehityksessä. Penkkien 
rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että se mahdollistaa päätykäsinojien
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lisäksi tai niiden sijasta myös monia käyttäjäryhmiä palvelevien välikä-
sinojien asentamisen. Penkin käsinojien paikkaa voidaan varioida esim. 
sijoittamalla toinen käsinoja penkin päähän ja toinen keskelle, jolloin 
penkille on helppo siirtyä istumaan pyörätuolista.

Kalusteiden tulee erottua tummuuskontrastilla alustan pintamateriaalis-
ta. Pöydän äärestä tulee varata pyörätuolille vähintään 800 mm leveä 
tila. Heikkonäköisen tulee pystyä erottamaan pöytä ja penkki toisistaan, 
esimerkiksi pöydän kontrastivärisestä reunuksesta. Kalusteissa ei saa 
olla teräviä tai muutoin törmäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai 
rakenteita.

Esteettömien istuinten mitoitusohjeet on annettu SuRaKu-
esteettömyyskriteeritaulukossa 14, Istuimet. Helsingin uusien perus- ja 
metsäpenkkien suunnitteluprosessin aikana esteettömyyteen liittyvä 
mitoitus tarkentui seuraavasti:

 Esteettömissä istuimissa tulee aina olla selkänoja ja käsinoja(t).
 Istuinkorkeus on 470–480 mm.
 Istuimen syvyys on 430–480 mm.
 Istuimen kallistuskulma on vähintään 1° ja enintään 3°.

Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto pitävät lausunnoissaan kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunnossa esiin tuotuja kaupunkikalusteiden 
suunnittelua ohjaavia tavoitteita ja periaatteita kannatettavina. Vam-
maisneuvoston ja vanhusneuvoston näkemyksen mukaan erilaisten 
penkkien lisääminen kaupunkitilaan on suositeltavaa, sillä penkit edis-
tävät muun muassa ikääntyneiden liikkumista.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esi-
tettyjä toimenpiteitä toteutetaan jo.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, vanhusneuvoston ja 
vammaisneuvoston lausunnot, jotka ilmenevät päätöshistoriasta ja liit-
teistä. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Katju Aron aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.12.2021
3 Vammaisneuvoston lausunto 17.12.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 68

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 537

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nykytilanne ja tavoitteet

Helsingin yleisillä alueilla (kadut, aukiot, puistot ja muut viheralueet) on 
noin 8100 penkkiä tällä hetkellä, ja määrä kasvaa vuodesta toiseen. 
Vuonna 2020 poistettiin neljä penkkiä valitusten vuoksi. Osa puuttuvis-
ta penkeistä ovat väliaikaisesti huollossa. Penkit ja muut istuimet ovat 
nykyisin pääsääntöisesti kiinteästi asennettuja.

Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja 
ylläpitää inklusiivisesti kaikille kaupunkilaisille ja käyttäjille saavutetta-
vaa ympäristöä, josta kaupunkikalusteet muodostavat merkittävän 
osan. Istuinten osalta esteettömyys ja monipuolisuus korostuvat. Tarvi-
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taan esteettömiä penkkejä ja tuoleja, pitkiä ja kaarevia penkkejä, aurin-
kotuoleja, divaaneja, selkänojattomia penkkejä sekä kivipaasia, muure-
ja, reunuksia, portaita ja tasoja, jotka mahdollistavat istumista ja oles-
kelua. Säännöllisesti päivittyvässä Helsingin kaupunkikalusteohjeessa 
(kaupunkitilaohje.hel.fi/kaupunkikalusteet) on yhteisesti sovitut periaat-
teemme istuinten ja muiden kalusteiden suositelluista malleista, muo-
toilusta, materiaaleista ja väreistä Helsinki-ilmeen mukaisesti. Kaupun-
kitilaohjeessa on otettu esteettömyys huomioon tuotteissa ja ratkaisuis-
sa eli esteettömyys on sisäänkirjoitettuna ohjeisiin.

Käsinojat

Käsinojat penkin molemmissa päissä auttavat liikkumisesteisiä ja apu-
välineiden käyttäjiä (rollaattori, kävelykeppi, ikääntyneet, jäykkäpolvi-
set, raskaana olevat äidit) nousemaan ja laskeutumaan penkille. Myös 
näkövammaiset kaupunkilaiset hyötyvät näin sijoitetusta käsinojasta, 
koska silloin on helpompaa hahmottaa penkin pään sijainti. Yhden is-
tuttava tuoli on saanut hyvää palautetta erityisesti ikääntyneiltä. Siihen 
on helppo laskeutua ja samalla myös nousta ylös, koska molemmilla 
puolilla on käsinojat, joista saa tukea. Esteettömissä penkeissä ja tuo-
leissa on sekä käsituet että selkänoja.

Penkin keskellä tai muualle kuin päätyyn sijoitettu käsinoja mahdollis-
taa pyörätuolin käyttäjän siirtymisen halutessaan pois pyörätuolista 
penkille. Jos käsinoja sijoitetaan ainoastaan penkin reunoihin, tämä ei 
onnistu yhtä helposti eikä ole yhdenvertainen ratkaisu kaikkien käyttä-
jien kannalta. Käsinojan asentaminen penkin keskelle mahdollistaa 
myös lastenvaunujen sijoittamisen penkin päädyn viereiseen vapaa-
seen tilaan ja lastenvaunuissa olevan pienen lapsen nostamisen hel-
pommin penkillä istuvan henkilön syliin.

Esteettömyysohjeet ja esteettömät penkit

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet sisältävät katu-, viher- ja pi-
ha-alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä 
esteettömyysohjeita. Käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, 
Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä 
vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla 
ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Yhtenä Helsingin oman esteettömän perus- ja metsäpenkin suunnitte-
lun lähtökohtana oli SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyyskri-
teerien huomioiminen. Penkkien kehittäminen tehtiin yhteistyössä Hel-
sinki kaikille -projektin sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. 
Penkkien prototyyppejä testattiin Reumaliiton tiloissa keväällä 2008. 
Testaajien kommentit huomioitiin penkkien jatkokehityksessä. Penkkien 
rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että se mahdollistaa päätykäsinojien 
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lisäksi tai niiden sijasta myös monia käyttäjäryhmiä palvelevien välikä-
sinojien asentamisen. Penkin käsinojien paikkaa voidaan varioida esim. 
sijoittamalla toinen käsinoja penkin päähän ja toinen keskelle, jolloin 
penkille on helppo siirtyä istumaan pyörätuolista.

Kalusteiden tulee erottua tummuuskontrastilla alustan pintamateriaalis-
ta. Pöydän äärestä tulee varata pyörätuolille vähintään 800 mm leveä 
tila. Heikkonäköisen tulee pystyä erottamaan pöytä ja penkki toisistaan, 
esimerkiksi pöydän kontrastivärisestä reunuksesta. Kalusteissa ei saa 
olla teräviä tai muutoin törmäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai 
rakenteita.

Esteettömien istuinten mitoitusohjeet on annettu SuRaKu-
esteettömyyskriteeritaulukossa 14, Istuimet. Helsingin uusien perus- ja 
metsäpenkkien suunnitteluprosessin aikana esteettömyyteen liittyvä 
mitoitus tarkentui seuraavasti:

 Esteettömissä istuimissa tulee aina olla selkänoja ja käsinoja(t).
 Istuinkorkeus on 470–480 mm. 
 Istuimen syvyys on 430–480 mm. 
 Istuimen kallistuskulma on vähintään 1° ja enintään 3°. 
 Istuimen ja selkänojan välinen kulma on vähintään 95° ja enintään 

110°. 
 Selkänojan korkeus istuimesta on vähintään 400 mm.
 Käsinojan korkeus istuimesta on vähintään 200 mm ja enintään 240 

mm.

Mitoitusohjeita noudatetaan myös valmismallien hankinnassa.

Epäkohtiin puututaan

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunki- ja maisemasuunnittelupalvelu 
käy säännöllisesti läpi kaupunginosien kehittämistarpeet yleisten aluei-
den suunnitelmien laadinnan yhteydessä. Katujen, aukioiden, puistojen 
ja muiden viheralueiden kunnostushankkeissa korjataan mahdolliset 
puutteet ja epäkohdat kaupunkikalusteidenkin osalta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi
Pirjo Tujula, esteettömyysasiamies, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi
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§ 42
Valtuutettujen Pia Pakarisen ja Petra Malinin aloitteet sähköpotku-
lautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuu-
den parantamisesta

HEL 2021-008771 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Valtuutettu Petra Malinin aloite
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 28.9.2021 valtuutettu Petra 

Malinin aloitteesta
4 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 29.10.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan selvitettäväksi, voitaisiinko sähköpotkulautojen nopeusrajoituk-
seksi määrätä 10-15 km/h. Valtuutettu Petra Malin ja 15 muuta valtuu-
tettua esittävät aloitteessaan niin ikään sähköpotkulautojen nopeusra-
joitusten alentamista sekä niiden käytön rajoittamista ilta- ja yöaikaan 
onnettomuuksien vähentämiseksi. Lisäksi Malinin aloitteessa esitetään 
käyttöönotettavaksi sähköpotkulautojen pysäköintiin tarkoitettuja ase-
mia katujen esteettömyyden parantamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on 
selvittänyt keinoja, joilla vaikutetaan laajasti lisääntyneen sähköpotku-
lautailun aiheuttamiin haasteisiin. Vaikuttavimmaksi ja tarkoituksenmu-
kaisimmaksi kaupungilla käytössä olevaksi keinoksi tähän mennessä 
on todettu olevan yhteistyö ja neuvottelu operaattorien kanssa. Viime 
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heinäkuussa käynnistettiin myös liikenne- ja viestintäministeriön, potku-
lautayritysten, poliisin, Liikenneturvan ja kaupunkien välillä laajempi yh-
teistyö, jonka tarkoituksena on ollut syksyn 2021 aikana kehittää toi-
menpiteitä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi Helsingin 
kaupunki on ollut mukana ohjaamassa liikenne- ja viestintäministeriön 
vastuulla olevaa valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa, jonka 
yhteydessä on tarkoitus arvioida myös mahdollisten lakimuutosten tar-
peellisuutta.

Nopeusrajoituksiin ja palvelun käyttöaikaan liittyvät toimenpiteet

Yhteistyön tuloksena heinäkuusta 2021 alkaen operaattoreilla on ollut 
käytössä yöaikainen (klo 00-05) nopeusrajoitus 15km/h keskustan alu-
eella. Kaupunkiympäristön toimiala on tarkastellut HUS:n epävirallisia 
Meilahden yhteispäivystyksen tilastoja ja sähköpotkulautaoperaattorien 
suoritetietoja. Niiden mukaan heinäkuun puolenvälin jälkeen on tapah-
tunut oikean suuntaista kehitystä alkukesään verrattuna, mutta Meilah-
den päivystykseen on tullut edelleen noin 10 potilasta joka viikonloppu 
ja keskimäärin yli kaksi potilasta päivässä. Kaupungin näkökulmasta 
nopeusrajoitusta ei voida siten pitää riittävänä onnettomuuksia ehkäi-
sevänä rajoitustoimena.

Syksyllä käytyjen neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset 
Tier, Voi ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palve-
lun käytön viikonloppuöinä (klo 00-05). Uusi toimija Dott toimii myös 
sovittujen rajoitusten puitteissa. HUS:ilta saadun tapaturmaosaston ti-
lastointitiedon perusteella onnettomuuksien määrät ovat rajoitusten 
myötä vähentyneet, mistä johtuen on joulukuussa 2021 sovittu, että 
määräaikaisena vuoden 2021 loppuun sovittua kokeilua yöllisestä käyt-
tökiellosta sekä muista sovituista rajoituksista jatketaan toistaiseksi 
voimassa olevana. Alkuvuoden 2022 aikana pyritään löytämään vaih-
toehtoja näille laajoille rajoituksille. Vaihtoehtoisten ratkaisujen edelly-
tyksenä kuitenkin on, ettei vakavien sähköpotkulautatapaturmien mää-
rä taas lisäänny eikä päädytä kesän 2021 tilanteeseen.

Tämän lisäksi operaattorit laskivat potkulautojensa maksiminopeuden 
siten, että nopeusrajoitus 20 km/h otettiin käyttöön kaikkina aikoina ko-
ko kaupungin alueella. Yöllistä nopeusrajoitusta (15 km/h) laajennettiin 
koskemaan viikon kaikkia öitä koko toiminta-alueella. Myös aloittelija-
ajotila tuotiin palveluun siten, että ensimmäisellä ajokerralla nopeusra-
joitus on 15 km/h. Kaikkien muutosten vaikutuksia seurattiin syksyn 
2021 aikana HUS:in tapaturmaosastolta saadun tilastotiedon ja yhteis-
työssä operaattorien kanssa kerätyn sähköpotkulautojen käyttöä kos-
kevan tutkimusaineiston perusteella. Seurantaa jatketaan kevään 2022 
aikana siten, että syksyllä voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta 
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ja nopeusrajoitusten riittävyyttä arvioidaan kerätyn aineiston perusteel-
la.

Pysäköinnin kehittäminen

Näiden sovittujen turvallisuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi yh-
teistyötä tiivistetään entisestään myös pysäköintiin liittyvien epäkohtien 
korjaamiseksi. Kaupunki on sitoutunut löytämään ratkaisuja sähköpot-
kulautojen haitallisen pysäköinnin ongelmiin. Tavoitteena on kehittää 
palvelua siten, että ensi keväänä palvelun käytön jälleen kasvaessa 
Helsingissä olisi sovittu toimenpiteistä, joilla vaikutetaan pysäköinnin 
aiheuttamiin haittoihin. Pysäköinnin rajoittaminen sähköpotkulautojen 
teknologisten ratkaisujen kautta ja toisaalta pysäköinnille osoitettujen 
paikkojen määrittäminen ovat keinovalikoimassa ydinkeskustan alueel-
la. Lisäksi Parking Patrol -palvelusta on keskusteltu alustavasti Helsin-
gissä toimivien operaattorien kanssa ja kaupungin pysäköinninvalvonta 
on mukana kehitystyössä. 

Pysäköinnin kehittämisessä on omat haasteensa tilan, valvonnan ja 
sähköpotkulautojen suuren määrän vuoksi. Sähköpotkulauta rinnaste-
taan pysäköintiä koskevassa lainsäädännössä polkupyörään. Niiden 
pysäköinti on siis sallittua niin pyörätielle kuin jalkakäytävälle, kunhan 
se ei kohtuuttomasti haittaa niillä kulkemista. Palvelun pysäköintiratkai-
sua kehittäessä kaupunki myös varautuu siihen, että Helsinkiin voi tulla 
lisää sähköpotkulautapalvelua tarjoavia yrityksiä. Käyttäjien turvallisuu-
den parantamisen lisäksi kiinnitetään huomiota jalankulkijoiden turvalli-
suuden parantamiseen jalkakäytävillä. Sähköpotkulautojen käyttäjät ai-
heuttavat vaaratilanteita ajaessaan jalkakäytävillä. Kaupunki etsii rat-
kaisuja sähköpotkulautojen ohjaamiseksi pois jalkakäytäviltä jalankulun 
turvallisuuden parantamiseksi

Lopuksi

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että tähänastisissa neuvotteluissa potkulautaoperaattorit ovat 
olleet yhteistyöhaluisia. Kaupunki pyrkii erityisesti neuvottelun ja yhteis-
työn keinoin edistämään aloitteissa esitettyjä toimenpiteitä ja korostaa 
operaattorien yhteisvastuuta toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Li-
säksi toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään  palve-
lusta ja terveyspalveluista saatavaa dataa. 

Alustatalouden mahdollistamien palveluiden kehittämisessä lakimuu-
tokset ja kaupungin yksipuoliset määräykset toimivat huonosti. Nekin 
ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli yhteistyö ei johda riittävän vaikuttaviin 
toimenpiteisiin. 
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Sähköpotkulaudat ovat vakiinnuttaneet asemaansa kaupungin yhtenä 
liikkumisen keinona jo muutaman vuoden ajan, joten tarkoituksenmu-
kaista on löytää yhdessä toimivia ratkaisuja, jotta operaattorit voisivat 
kaupunkiympäristön asettamien tavoitteiden ja haasteiden puitteissa 
vakiinnuttaa toimintaansa osana monipuolista liikennejärjestelmää.

Aloitteista on saatu päätöshistoriasta ja liitteistä ilmenevät kaupun-
kiympäristölautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Kau-
punkiympäristötoimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on päivittä-
nyt kaupunkiympäristölautakunnan 28.9.2021 antamaa lausuntoa ku-
vaamaan paremmin nykytilannetta Nopeusrajoituksiin ja palvelun käyt-
töaikaan liittyvät toimenpiteet -kappaleen osalta. Muilta osin vastaus on 
lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Valtuutettu Petra Malinin aloite
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 28.9.2021 valtuutettu Petra 

Malinin aloitteesta
4 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 29.10.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 71

HEL 2021-008771 T 00 00 03

HEL 2021-007736

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.09.2021 § 506

HEL 2021-008771 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on selvittänyt 
keinoja, joilla vaikutetaan laajasti lisääntyneen sähköpotkulautailun ai-
heuttamiin haasteisiin. Vaikuttavimmaksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi 
kaupungilla käytössä olevaksi keinoksi tähän mennessä on todettu ole-
van yhteistyö ja neuvottelu operaattorien kanssa. Viime heinäkuussa 
käynnistettiin myös laajempi yhteistyö Liikenne- ja viestintäministeriön, 
potkulautayritysten, poliisin, Liikenneturvan ja kaupunkien välillä, jonka 
tarkoituksena on ollut syksyn 2021 aikana kehittää toimenpiteitä havait-
tujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi Helsingin kaupunki on ollut 
mukana ohjaamassa Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla olevaa 
valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa, jonka yhteydessä on tar-
koitus arvioida myös mahdollisten lakimuutosten tarpeellisuutta. 

Yhteistyön tuloksena heinäkuun puolesta välistä lähtien operaattoreilla 
on ollut käytössä yöaikainen (00-05) nopeusrajoitus 15km/h keskustan 
alueella. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tarkastellut HUS:n epä-
virallisia Meilahden yhteispäivystyksen tilastoja ja sähköpotkulautaope-
raattorien suoritetietoja. Niiden mukaan heinäkuun puolenvälin jälkeen 
on tapahtunut oikean suuntaista kehitystä alkukesään verrattuna, mutta 
edelleen Meilahden päivystykseen on tullut noin 10 potilasta joka vii-
konloppu ja keskimäärin yli 2 potilasta päivässä. Kaupungin näkökul-
masta nopeusrajoitusta ei voida siten pitää riittävänä rajoitustoimena 
ehkäisemään onnettomuuksia. 

Uusimpien neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset Tier, Voi 
ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palvelun käytön 
viikonloppuöinä (klo 00-05). Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun, jo-
hon mennessä keskustellaan liikenneturvallisuuden varmistamisesta 
jatkossa. Kokeiluajalta myös kerätään tietoa, miten aikarajoitukset vai-
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kuttavat tapaturmien määrään, kun huomioidaan myös vuoden ajasta 
johtuvat käyttömäärämuutokset.

Tämän lisäksi operaattorit laskevat potkulautojensa maksiminopeutta 
20 km/h kaikkina aikoina koko kaupungin alueella sekä laajentavat yöl-
listä 15 km/h nopeusrajoitusta koskemaan viikon kaikkia öitä koko toi-
minta-alueella. Myös aloittelija -ajotila tuodaan palveluun siten, että en-
simmäisellä ajokerralla nopeusrajoitus on 15 km/h. Kaikkien muutosten 
vaikutuksia seurataan syksyn ja kevään aikana: saamme edelleen tilas-
totietoa HUS:in tapaturmaosastolta sekä keräämme yhteistyössä ope-
raattorien kanssa tutkimusaineistoa sähköpotkulautojen käytöstä. Ar-
vioimme nyt voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta kerätyn aineis-
ton perusteella sitä, ovatko nopeusrajoitukset olleet riittäviä. 

Potkulautaoperaattorit ovat olleet yhteistyöhaluisia. Viimeaikainen ne-
gatiivinen julkisuus ei välttämättä tue markkinaehtoista toimintaa. Hel-
singin kaupunki käyttää erityisesti neuvottelua ja yhteistyötä keinoina 
edistääkseen toivottuja toimenpiteitä ja korostaa operaattorien yhteis-
vastuuta toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Lisäksi hyödynnämme 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin palvelusta ja terveyspalveluis-
ta saatavaa dataa. Alustatalouden mahdollistamien palveluiden kehit-
tämisessä lakimuutokset ja kaupungin yksipuoliset määräykset toimivat 
huonosti. Nekin ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli yhteistyö ei johda riit-
tävän vaikuttaviin toimenpiteisiin. Sähköpotkulaudat ovat vakiinnutta-
neet asemaansa kaupungin yhtenä liikkumisen keinona jo muutaman 
vuoden ajan, joten tarkoituksenmukaista on yhdessä löytää toimivia 
ratkaisuja, jotta operaattorit voisivat kaupunkiympäristön asettamien ta-
voitteiden ja haasteiden puitteissa vakiinnuttaa toimintaansa osana 
monipuolista liikennejärjestelmää.

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sirje Lappalainen, liikenneinsinööri: 310 38134

sirje.lappalainen(a)hel.fi
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§ 43
Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-
pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikat muutetaan maksullisiksi py-
säköintimaksuista saatavien tulojen nostamiseksi sekä pysäköintialuei-
den tasavertaisen kohtelun ja kestävien liikennemuotojen käytön li-
säämiseksi.

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja 
pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleis-
ten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Kau-
punginhallituksen päätöksen perusteella pysäköintiä maksuvyöhykkei-
den alueella on jo muutettu vaiheittain maksulliseksi ja nykyiset mak-
suttomat 24 h-pysäköintipaikat on tarkoitus muuttaa maksullisiksi pysä-
köinnin maksuvyöhykkeiden alueella aloitteessa esitetyllä tavalla.

Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutokselle. 
Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikko-
jen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin 
lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.
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Kaupunginhallituksen 17.2.2014, § 221 hyväksymässä pysäköintipolitii-
kassa on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vah-
vistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin 
kantakaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla 
yleisillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, 
jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katu-
tilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan 
lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää 
pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, 
mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käy-
tön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan 
mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla ka-
tutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten.

Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai 
vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia ka-
dun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. 
Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristö-
vaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysä-
köintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016, § 405 piirustuksen 6516-3 mu-
kaiset uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksulli-
suusajat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksulli-
suusajat. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa varmistaa pysä-
köintimahdollisuuksien riittävyyden asukaspysäköinnissä sekä liityntä-
pysäköinnissä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tämän kanssa linjassa olevaa tavoi-
tetta 24h paikkojen muuttamisesta maksulliseksi edistetään systemaat-
tisesti. Niiltä osin kuin muutokset eivät kytkeydy alueella lähivuosina 
tehtävään laajempaan maankäytön kehittämiseen toimeenpannaan 
muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.

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

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Oheismateriaali

1 Piirustus 6516-3
2 Piirustus 6517-3
3 Piirustus 6518-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 104

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Kappaleen 11 jälkeen :

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa varmistaa pysä-
köintimahdollisuuksien riittävyyden asukaspysäköinnissä sekä liityntä-
pysäköinnissä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tämän kanssa linjassa olevaa tavoi-
tetta 24h paikkojen muuttamisesta maksulliseksi edistetään systemaat-
tisesti. Niiltä osin kuin muutokset eivät kytkeydy alueella lähivuosina 
tehtävään laajempaan maankäytön kehittämiseen toimeenpannaan 
muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vasaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 674

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymässä pysäköintipolitiikassa 
on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vahviste-
taan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin kanta-
kaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla ylei-
sillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, 
jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katu-
tilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan 
lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää 
pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, 
mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käy-
tön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan 
mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla ka-
tutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. 
Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai 
vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia ka-
dun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. 
Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristö-
vaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysä-
köintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 piirustuksen 6516-3 mukaiset 
uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksullisuusa-
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jat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksullisuusa-
jat. 

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja 
pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleis-
ten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Pysä-
köintiä maksuvyöhykkeiden alueella on päätöksen mukaan muutettu 
vaiheittain maksulliseksi.  Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta on 
tarkoituksenmukaista muuttaa nykyiset maksuttomat 24 h -
pysäköintipaikat maksullisiksi pysäköinnin maksuvyöhykkeiden alueel-
la. Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutoksel-
le.

Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikko-
jen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin 
lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Noora Lahtela, liikenneinsinööri: 310 34889

noora.lahtela(a)hel.fi
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§ 44
Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestel-
mä pyöräteille

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Anniina Iskaniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anniina Iskanius ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että tutkitaan mahdollisuutta ryhtyä pikaisiin toimiin Helsingin 
pyöräteiden viitoitus- ja opastusjärjestelmän luomiseksi Oulun seudun 
mallin pohjalta koko kaupungin alueelle. 

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma 
vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle ja 
siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleis-
suunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat alueelliset 
pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohtei-
na ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Tavoitteena on toteuttaa 
opastus näille alueille kuluvan vuoden aikana. Tämän suunnitelmien 
valmistuttua suunnittelua jatketaan muualle Helsinkiin. Tavoitteena on 
toteuttaa lähivuosien aikana kattava pyöräliikenteen opastus koko Hel-
sinkiin. Suunnitelmat ovat periaatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia. 
Pääosin pyöräliikenteen opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain 
mahdollistamia pyöräliikenteen suunnistustauluja.
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Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että baanojen 
opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että 
baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin 
joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tu-
lee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Anniina Iskaniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 75

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 681
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HEL 2021-010023 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyö-
räilykaupunki. Näin ollen pyöräliikennettä kehitetään viittä keskeistä 
suunnittelukriteeriä noudatellen: turvallisuus, suoruus, kattavuus, vai-
vattomuus ja miellyttävyys. Laadukkaan pyöräliikenteen opastamisen 
tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma 
vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle, ja 
siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleis-
suunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat, alueelliset 
pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohtei-
na ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Pyöräliikenteen opastus on 
tavoitteena toteuttaa näille alueille vuoden 2022 aikana. Lauttasaaren 
ja Itä-Helsingin suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muu-
alle Helsinkiin. Tavoitteena on, että kattava pyöräliikenteen opastus to-
teutetaan koko Helsinkiin lähivuosien aikana. Suunnitelmat ovat peri-
aatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia, ja pääosin pyöräliikenteen 
opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyörälii-
kenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee 
suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löy-
dettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baa-
na vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteut-
taa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 12.5.2020 kokoukses-
saan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020. Suunnitel-
man tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiverkos-
ton opastus. Myös Keskuspuiston opastuksen tarkempaa suunnittelua 
ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on aloit-
taa Keskuspuiston opastuksen toteutus vuoden 2022 aikana.

Käsittely

07.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lisätään kappaleen kolme jälkeen seuraava kappale:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 111 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/18
16.02.2022

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 FI02012566

"Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee 
suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löy-
dettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baa-
na vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteut-
taa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Si-
vosen vastaehdotuksen.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jenni Huovinen, suunnittelija: 09 310 37461

jenni.huovinen(a)hel.fi
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§ 45
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikes-
kuksesta

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan seniorikeskuksen perustamista Lauttasaareen. 

Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-2025 painopisteiden mukaan 
helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat sekä toimivan ja kauniin 
kaupungin palvelut seuraavat alueiden väestöpohjan ja asuntoraken-
tamisen tahtia taloudellisesti kestävällä tavalla.  

Sosiaali- ja terveystoimi noudattaa kaupunkistrategiaa palveluverkko-
suunnittelussa. Palveluverkkosuunnitelmassa mm. analysoidaan tila-
kanta eli tilojen laajuus ja sijainti suhteessa muihin toimipisteisiin sekä 
alueen väestönkehitys ja saavutettavuus. Toimialan palveluverkkoon 
kuuluvat perhekeskukset, terveys- ja hyvinvointikeskukset sekä senio-
rikeskukset. Lauttasaaren seniorikeskus ei sisälly sairaala-, kuntoutus- 
ja hoivapalvelujen lähivuosien palveluverkkosuunnitelmaan, koska ete-
län palvelualueen palvelut ovat hyvin lauttasaarelaisten saavutettavis-
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sa. Lähin ikääntyneille suunnattua avointa palvelukeskustoimintaa tar-
joava yksikkö on Kampin palvelukeskus.      

Väestöennusteen mukaan Lauttasaaren asukasmäärä pysyy ennallaan 
vuoteen 2030 asti. Ennusteen mukaan vuonna 2036 Lauttasaaressa 
olisi noin 29 000 asukasta. Yli 65-vuotiaita olisi runsaat 5 200. 

Tällä hetkellä väestöennuste ja nykyisten palvelujen saavutettavuus ei-
vät puolla seniorikeskusta Lauttasaareen. Tilannetta voidaan kuitenkin 
tarkastella myöhemmin uudelleen. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston 
lausunnot. Vanhusneuvosto on puoltanut seniorikeskuksen perustamis-
ta Lauttasaareen. Vastaus 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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 76

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.11.2021 § 263

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sirpa Asko-Seljavaaran ja neljäntoista muun valtuutetun seniorikeskuk-
sen rakentamista Lauttasaareen koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Lauttasaareen rakennetaan seniorikeskus, 
jossa on neuvontaa, harrastuksia ja palveluja sekä tarvittaessa palve-
luasumista. Seniorikeskus voi olla myös kotihoidon tiimien tukikohta.

Sosiaali- ja terveystoimi noudattaa palveluverkkosuunnittelussa kau-
punkistrategiaa. Toimialan palveluverkon ydin muodostuu perhekes-
kuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista ja seniorikeskuksista. Sai-
raala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen lähivuosien palveluverkkosuunni-
telma ei sisällä seniorikeskusta Lauttasaareen, koska Helsingin etelän 
palvelualueen palvelut ovat lauttasaarelaisille hyvin saavutettavissa. 
Valtuustoaloitteessa viitataan yleiskaavassa 2016 esitettyyn alueen 
asukasmäärän kasvuennusteeseen. Helsingin kaupunginkanslian vuo-
teen 2036 ulottuva väestöennuste ei kuitenkaan ennusta Lauttasaaren 
peruspiiriin väestökasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Helsingin kaupungin tuore kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 ”Kas-
vunpaikka” ohjaa helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat -
painopisteen mukaan huomiomaan palveluverkkoa kehitettäessä hel-
sinkiläisten ja kaupungin alueiden erilaiset tarpeet ja palvelujen saata-
vuuden riittävän läheltä. Toimiva ja kaunis kaupunki -painopisteeseen 
liittyen todetaan, että kaupungin palveluiden, kuten koulujen, sosiaali- 
ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja liikuntamahdollisuuksien, pitää py-
syä mukana alueiden väestöpohjan ja asuntorakentamisen rytmissä ja 
mittakaavassa taloudellisesti kestävällä tavalla.

Lauttasaaren peruspiirissä on Helsingin kaupunginkanslian vuoteen 
2036 ulottuvan väestöennusteen (perusvaihtoehto) mukaan tänä vuon-
na noin 24 500 asukasta, ja heistä yli 65-vuotiaita on noin 4 600. Laut-
tasaaren asukasmäärän ennustetaan pysyvän ennallaan vuoteen 2030 
asti. Vuodesta 2031 lähtien väestömäärä lähtisi maltilliseen kasvuun si-
ten, että vuonna 2036 Lauttasaaressa olisi asukkaita noin 29 000. Yli 
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65-vuotiaiden määrä kehittyy samoin kuin koko Lauttasaaren peruspii-
rin väestö. Vuonna 2036 heitä olisi 5 258. 

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (kaupunginhallitus 22.6.2020, 
400 §) edellyttää jokaisen toimialan tekemään vuoden 2021 aikana 
palveluverkkosuunnitelman yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. 
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko muodostuu perhe-, terveys- ja 
hyvinvointi- sekä seniorikeskuksista. Toimialan palveluverkkosuunni-
telmassa muun muassa analysoidaan tilakanta eli tilojen laajuus ja si-
jainti suhteessa muihin toimipisteisiin sekä alueen väestönkehitys ja 
saavutettavuus. Analyysin pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys 
palveluverkon tavoitetilasta vuoteen 2035 mennessä. Tämä työ on me-
neillään seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelussa. 

Seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelun tukena on käytetty Kaik-
kien seniorikeskusten ja palvelutalojen saavutettavuus -selvitystä vuo-
delta 2020. Selvityksessä on vertailtu vuoden 2018 tilannetta vuoden 
2030 tilanteeseen. Selvityksen mukaan seniorikeskukset sijaitsevat nyt 
jo saavutettavuudeltaan optimaalisissa paikoissa, eivätkä itsenäiseen 
liikkumiseen kykenevät ikääntyneet ole riippuvaisia yksityisautoilusta 
saavuttaakseen palvelutalon tai seniorikeskuksen. Lähimmän seniori-
keskuksen saavutti vuonna 2018 joukkoliikenteellä 87 prosenttia yli 65-
vuotiaista helsinkiläisistä maksimissaan kolmessakymmenessä minuu-
tissa. Selvityksen mukaan tilanteen arvellaan vuonna 2030 olevan vielä 
parempi ja seniorikeskus saavuttaisi 95 prosenttia kyseisestä ikäryh-
mästä, kun uudet joukkoliikennelinjat ovat käytössä ja keskustan, Kive-
län seniorikeskuksen korvaava, uusi seniorikeskus on valmistunut. 

Edellä mainitusta selvityksestä käy ilmi, että suurimmalla osalla lautta-
saarelaisista oli lähimpään seniorikeskukseen, Kampin palvelukeskuk-
seen, vuonna 2018 korkeintaan noin kahdenkymmenen minuutin mat-
ka. Lauttasaaren eteläisimmän osan kauimmalta alueelta Vattuniemes-
tä matka-aika oli maksimissaan neljäkymmentäviisi minuuttia. Kivelän 
seniorikeskuksen korvaavan keskustan seniorikeskuksen paikkaa ei 
ole vielä päätetty, mutta uuden seniorikeskuksen paikkaa valittaessa 
kiinnitetään huomiota mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen myös 
Lauttasaaren asukkaiden näkökulmasta. Tällä hetkellä lauttasaarelais-
ten lähin ikääntyneille suunnattua avointa palvelukeskustoimintaa tar-
joava yksikkö on Kampin palvelukeskus. Myös Kinaporin seniorikes-
kuksen palvelukeskustoiminta on metrolla hyvin saavutettavissa. Etelän 
palvelualueella sijaitsee myös Töölön seniorikeskuksen avointa toimin-
taa tarjoava palvelukeskus. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimi nou-
dattaa palveluverkkosuunnittelussa kaupunkistrategiaa. Tällä hetkellä 
Lauttasaaren peruspiirin väestöennuste ja lähimpien seniorikeskusten 
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saavutettavuus eivät puolla seniorikeskuksen rakentamista Lauttasaa-
reen. Pohjois-Helsingissä ja Laajasalossa sijaitsevien seniorikeskusten 
saavutettavuuden parantaminen on selvityksen perusteella kiireysjär-
jestyksessä etelän aluetta edellä. Keskustan seniorikeskuksen arvioi-
daan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä, ja tällöin tilannetta voidaan 
tarkastella uudestaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategia edellyttää toteutettavaksi ajanmukaiset ja 
esteettömät perhekeskukset, seniorikeskukset ja terveys- ja hyvinvoin-
tikeskukset. Toteutuessaan keskukset, joiden suunnitteluun asukkaat ja 
henkilökunta ovat osallistuneet, ottavat huomioon kaupungin alueiden 
erilaiset lähtökohdat ja tarpeet siten, että palvelut ovat riittävän lähellä.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Venetvaara, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546

helena.venetvaara(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 46
Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittami-
sesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite
2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lähetekäytäntöjen sujuvoittamista nuorisopsykiatriseen arvioon 
pääsemiseksi joko lääkärin tai psykologin lähetteellä.   

Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mah-
dollinen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että kiireellisen ja 
lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään 
yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Lääkärin tutkimukseen perustuva 
lähete tarvitaan, jotta henkilö voidaan ottaa sairaalaan kiireetöntä sai-
raanhoitoa varten. Lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psyko-
login arviota. Sisäänottokriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön kii-
reettömän hoidon perusteiden mukaisia.      

Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä 
muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla 
Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soi-
te ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisis-
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ta lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteproses-
sista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palvelui-
ta tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös 
mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit 
voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilme-
nee.

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 Minja Koskelan aloite
2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 106

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus: 
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mah-
dollinen.”
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Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen 
vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon: 

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleek-
seen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä 
muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla 
Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soi-
te ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisis-
ta lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteproses-
sista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palvelui-
ta tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös 
mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit 
voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilme-
nee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuk-
sen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuk-
sen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muu-
tetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaan-
hoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi 
myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi 
useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin ar-
vio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lau-
sunto.
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Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perus-
tuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketie-
teellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sai-
raalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai ham-
maslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria 
toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, 
että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. 
HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon pe-
rusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itse-
raportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä 
varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. 
Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden nou-
susta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden mää-
rä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaan-
hoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. 
Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kritee-
rejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuol-
toon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuu-
luu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lä-
hetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, 
koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen 
kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdol-
liseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muutta-
mista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 47
Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikunta-
puistoon

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Laajasalon liikuntapuiston talviharjoitteluolosuhteiden kehit-
tämistä selvitetään ja Laajasalon Palloseuran esitys kuplahallin raken-
tamisesta otetaan huomioon.

Laajasalon liikuntapuiston alueelle kohdistuu useita kehittämishankkei-
ta, joiden suunnittelun yhteydessä selvitetään myös ylipainehallin to-
teuttamista. Laajasalon Palloseura LPS ry on jo neuvotellut asiasta 
kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. LPS on ilmoittanut omaavansa 
valmiuden hallin hankkimiseen, mutta sen pystyttäminen edellyttää uu-
den kentän rakentamista ja olemassa olevan kentän osittaista siirtämis-
tä. Näille toimenpiteille ei ole varattu kaupungin rahoitusta.

Liikuntapuiston alueelle on suunniteltu raitiovaunuvarikkoa, joka toteu-
tuessaan siirtäisi nykyisiä liikuntapaikkoja, mutta sen rakentaminen on 
lykkääntymässä merkittävästi. Liikuntapuiston toimintojen järjestämi-
sestä laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa 
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vuosina 2022–2023, jotta kehittämishankkeiden mahdollisuudet voi-
daan selvittää ja sovittaa yhteen. Yleissuunnitelman valmistelussa 
huomioidaan myös LPS:n esitys kuplahallin rakentamisesta.

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä yhdeksän ylipainehal-
lia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi. Kaupungilla ei ole omia ylipai-
nehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena mm. 
hallien energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuok-
si. Liikuntapalvelujen hallinnassa on kaksi täysimittaista kiinteää jalka-
pallohallia Talissa ja Myllypurossa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 107

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 175

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopi-
van ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa 
alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus 
on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa 
vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin 
hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston 
jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakenta-
mista. 

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipai-
nehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukoko-
naisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä 
tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä 
talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallo-
hallia (Tali ja Myllypuro). 

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia 
kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu 
raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siir-
tämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut vii-
tesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu 
määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoi-
tuksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huo-
mattavasti aiemmin suunnitellusta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon 
liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemi-
sellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa 
otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikunta-
puistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu 
vuosille 2022–2023.
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Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia 
lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen. 

Kyseiset lausunnot ovat:

 10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruu-
kinlahden puistoon.

 7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta 
kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 573

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuplahallin toteuttamista tut-
kitaan edelleen Laajasalon liikuntapuiston suunnittelussa. 

Uuden Laajasalon raitiovaunuvarikon toteuttamisen aikataulu vaikuttaa 
myös Laajasalon liikuntapuiston toimintojen siirtämisen tarpeeseen ja 
aikatauluun. Varikon toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä, ja Hel-
singin kaupungin liikennelaitos valmistelee selvitystä varikkoverkoston 
tarpeista. Tämän hetkisen tiedon mukaan varikon toteutus ei käynnisty 
vielä vuonna 2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.2.2020 hyväksymien Laajasalon itä-
rannan suunnitteluperiaatteiden yhteydessä laadittiin viitesuunnitelma 
liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä. Varikon toteutta-
minen aiheuttaa muutoksia liikuntapuistoon, sillä varikon ja sen huleve-
sijärjestelmien tieltä joudutaan siirtämään liikuntapaikkoja uusille pai-
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koille. Varikon rakentamisen aiheuttamat muutokset liikuntapuistossa 
voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointi-
rahoituksella. 

Laajasalon Palloseura LPS ry. on ollut yhteydessä kaupunkiin, ja 
Kuplahallin sijoittamisesta liikuntapuistoon on neuvoteltu. Kuplahallin 
sijoittaminen liikuntapuistoon edellyttäisi uuden kentän rakentamista ja 
olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole 
rahoitusta varattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eikä Kruunuvuo-
renrannan aluerakentamisprojektin investointiohjelmissa.

Laajasalon liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä laadi-
taan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 
2022 - 2023. Yleissuunnitelmassa tutkitaan useita eri ratkaisuvaihtoeh-
toja Laajasalon liikuntapuiston kehittämiseksi. Siinä esitetään liikunta-
puiston eri palveluiden kehittämistarpeet, vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
porrastettu toteutusaikataulu ja kustannusarviot. Suunnittelussa voi-
daan ottaa huomioon Laajasalon palloseura LPS ry:n toimenpide-esitys 
laatimalla kuplahallin sijoittamisesta vaihtoehtoinen yleissuunnitelma ja 
kustannusarvio. 

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 127 (277)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
16.02.2022

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 FI02012566

§ 48
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannat-
tamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että sateen-
kaaritien toteutuksesta ehdotetulla tavalla luovutaan.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitys palautetaan valmisteltavaksi valtuutettu Laura Kor-
pisen ehdottamin perustein

Jaa-äänet: 65
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmä-
ki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Ti-
mo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia 
Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas 
Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Pia 
Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman
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Tyhjä: 6
Mahad Ahmed, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Seija 
Muurinen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Harry Harkimo

Valtuutettu Harry Bogomoloff ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
JAA.

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan sateenkaaritietä perustettavaksi Helsinkiin. Sateenkaaren vä-
rein maalattu katutila olisi aloitteen tekijöiden mukaan tärkeä symboli-
nen ele seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemiseksi.

Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin 
määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä. 
Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai 
yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jot-
ka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähen-
tää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta. 

Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle 
sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seu-
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raavana päivänä, koska Poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön 
suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.

Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merki-
tyllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suhtau-
tua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi merkitty 
osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan on 
annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei voi 
ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pelkäs-
tään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokeiluun
suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, että 
normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastaise-
na.

Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vas-
tuullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on 
yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä 
tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia mer-
kintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä lii-
kenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun 
ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia lii-
kenteenohjauslaitteita, koska tarkoitus on priorisoida liikenneturvalli-
suus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, 
missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa 
kaupunkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista 
sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen 
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja 
järjestöjen kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 72

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

31.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että peruste-
luiden kappaleesta 8 poistetaan seuraava osuus:

"Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä 
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa  kau-
punkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista sopi-
vaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen 
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja 
järjestöjen kanssa."

Se korvataan muotoilulla:

"Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin."

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 29

HEL 2021-008728 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin 
määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä. 
Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai 
yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jot-
ka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähen-
tää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta. Paljon keskustelua herättänyt suo-
jatie ja sen merkitseminen on lainsäädännössä selkeästi esitetty.

Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle 
sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seu-
raavana päivänä, koska poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön 
suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.

Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merki-
tyllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suhtau-
tua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi merkitty 
osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan on 
annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei voi 
ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pelkäs-
tään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokeiluun 
suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, että 
normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastaise-
na.

Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vas-
tuullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on 
yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä 
tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia mer-
kintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä lii-
kenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun 
ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia lii-
kenteenohjauslaitteita, koska lain hyvä ja ensisijainen tarkoitus on prio-
risoida liikenneturvallisuus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaisel-
le jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lauta-
kunta kannattaa sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle 
paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteu-
tusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.

Käsittely
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18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Aloitevastauksen viimeinen virke korvataan seuraa-
valla muotoilulla: 

Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä 
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien 
toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 
2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sa-
teenkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 49
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite  kauramaidon tar-
joamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opinto-
jaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulu-
tuksen resurssoinnin parantamisesta

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukion opinto-
ohjauksen resursoinnin parantamisesta

 valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. talousarvioaloite säänmukais-
ten ulkovaatteiden ja jalkineiden hankkimisesta varhaiskasvatuksen 
työntekijöille

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite luonnonvaraisten eläinten aut-
tamisesta

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. aloite frisbeegolfradasta 
Malmin entiselle lentokentälle

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 27
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:

 Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa
 Shawn Huff, ersättare Nina Miettinen
 Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 Pentti Arajärvi, ersättare Thomas Wallgren
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula
 Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 Johanna Nuorteva, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

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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§ 28
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Minna Lindgren och Hilkka Ahde valdes till protokolljuste-
rare med ledamöterna Reetta Vanhanen och Mahad Ahmed som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Minna Lind-
gren och Hilkka Ahde till protokolljusterare med ledamöterna Reetta 
Vanhanen och Mahad Ahmed som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 29
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sofia Blanco Sequeiros avsked från förtroendeuppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten och

 valde Saara Fredriksson till nämndeman vid tingsrätten för stads-
fullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 8.9.2021 § 267 Sofia Blanco Sequeiros (Gröna) 
till nämndeman vid tingsrätten. Hon har 20.12.2021 ansökt om avsked 
från sitt förtroendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten på grund 
av ändringar i livs- och karriärsituationen.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
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motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 63

HEL 2021-014628 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sofia Blanco Sequeirosille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsee Saara Fredrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 30
Höjning av maximipriset för ombyggnad av Taivallahden peruskou-
lus skolhus

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för om-
byggnad av Taivallahden peruskoulus skolhus höjs med 6 739 000 eu-
ro exklusive mervärdesskatt så att det höjda maximipriset för projektet 
uppgår till högst 39 400 000 euro i kostnadsnivån för maj 2021.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 27.5.2020 § 138 projektplanen för ombygg-
nad av Taivallahden peruskoulus skolhus på så sätt att projektet omfat-
tar högst 10 443 brm² och byggkostnaderna för projektet uppgår till 
högst 33 370 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för 
november 2019.

Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad 
av byggnaden. I projektet moderniseras lokalerna enligt undervisnings-
kraven, förnyas hustekniska installationer, förbättras energiekonomin 
samt repareras skadade fasader, fönster och yttertaket. I samband 
med projektet rengörs skadade konstruktioner. Service- och besökstra-
fiken på tomten tydliggörs och tryggheten ökas. Gårdens ytkonstruktio-
ner renoveras, utrustningen förnyas och skyddstaken repareras. Dess-
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utom byggs ett nytt sopskjul och staket samt stödmurar. Hanteringen 
av ytvatten förbättras.

Skolhuset

Skolan fungerar i två separata skolbyggnader (nedre huset och övre 
huset) i Främre Tölö. Arkitekt Claus Tandefelt har ritat byggnaderna 
och de färdigställdes åren 1955 och 1956. Ändrings- och renoverings-
arbeten har gjorts i skolbyggnaderna men en omfattande ombyggnad 
har inte genomförts.

Området i Främre Tölö ingår i ett område för byggda kulturmiljöer av 
riksintresse (RKY). De omgivande gatorna Södra Hesperiagatan, Me-
chelingatan och Sandnäs ingår i en värdemiljö i allmänna områden. 
Skolhusen är inte skyddade i detaljplanen.

Kostnadsändringar och deras orsaker

Projektet är för tillfället i byggplaneringsfasen där utgångsuppgifterna 
och kostnadsberäkningen preciseras. Inverkan av en noggrannare pla-
nering på tidtabellen har beaktats genom arrangemang med tillfälliga 
lokaler som görs i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn.

Planerna har preciserats på basis av erfarenheter från ombyggnads-
projekt av kulturhistoriskt värdefulla skolhus och forskningsuppgifter.

Det maximipris som tidigare fastställdes för projektet enligt den precise-
rade kostnadsberäkningen kommer inte att räcka till. Höjningen av 
maximipriset behövs för de planerade tekniska reparationerna och 
funktionella förbättringarna.

Preciseringarna i utgångsuppgifterna och planerna påverkar särskilt 
struktur- och geoplaner, och preciseringarna i dessa planer medför be-
tydliga tilläggskostnader jämfört med kostnadsberäkningen som gjor-
des i projektplaneringsfasen.

De reparationer av konstruktioner som föreslogs i översiktsplaneringen 
är nödvändiga för att skolbyggnaderna ska bli trygga och hälsosamma 
samt för att byggnadernas livscykel ska motsvara principerna för håll-
bart byggande.

Nedan nämns väsentliga preciseringar och ändringar i kostnadsberäk-
ningen:

Anläggningsarbeten och grundläggning

 Kostnader för väderskydd, som inte beaktades i kostnadsberäknin-
gen i projektplaneringsfasen, lades till renoveringen av fasaden.
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 På basis av utgångsuppgifterna i projektplaneringsfasen har man 
antagit att bottenbjälklagen har krypgrunder som kan justeras. I den 
fukt- och konstruktionstekniska undersökningen av byggnadens 
skick som genomfördes år 2009 beskrivs observationerna och åt-
gärderna som gäller bottenbjälklagen för bottenbjälklag med krypg-
runder. Detta kan för sin del ha skapat uppfattningen att alla bot-
tenbjälklag har en krypgrund. I den fortsatta planeringen och i nogg-
rannare tilläggsutredningar har det kommit fram att bottenbjälklagen 
är mot marken på ett stort område. Dessutom har det visat sig att 
krypgrunderna i en del av bottenbjälklagen är så låga att det inte 
går att arbeta eller i framtiden vidta serviceåtgärder där. Sådana 
bottenbjälklag måste rivas och bytas ut till bottenbjälklag som är 
mot marken. 

 Jordfyllningen som finns under den nuvarande konstruktionen möj-
liggör att fukten stiger kapillärt till konstruktionerna, vilket ökar ris-
ken för fuktskador. I fyllningarna finns antagligen formbräder eller 
något annat organiskt material som under förmultningen riskerar att 
släppa orenligheter i inneluften. 

 Rivningen av bottenbjälklaget medför rivning och förnyelse av möb-
ler, utrustning, apparater och mellanväggar som enligt planerna ska 
bevaras. 

 Värme- och fukttekniskt är den nuvarande konstruktionen osäkrare 
än konstruktionen som planerades i översiktsplanestadiet. För att 
säkerställa att de värme- och fukttekniska konstruktionerna fungerar 
och för trygga en ren inneluft ska de nuvarande bottenbjälklagen 
mot marken byggas om. 

 Enligt förslaget byggs den nya bottenbjälklagskonstruktionen med 
värmeisolering under plattan och på så sätt att det finns lager som 
bryter kapillärflödet enligt dagens krav samt att den ventileras med 
ett radonrörverk. För att göra det möjligt att bygga om bottenbjälkla-
gen ska fyllningen under plattor som är mot marken bytas ut och 
bergschaktnings-, gräv- och utfyllnadsarbeten genomföras inom 
byggnader. 

 Byggnadens nuvarande dräneringssystem fungerar inte, varför ext-
ra vatten bildas bland annat i krypgrunderna under byggnaden. De 
åtgärder för dräneringssystemet, vilka föreslås i den tidigare planen, 
är inte tillräckliga för fukthanteringen i byggnaden. Hantering av vat-
ten förutsätter att man gör mera omfattande reparationer i dräne-
ringssystemet än det som föreslås i projektplanen. Nya täckdiken 
byggs på övre sluttningens sida. Byggnadens nuvarande täckdiken 
förnyas och täckdikesnivåerna sänks. Enligt den konditionsunder-
sökning av täckdikena som genomfördes 2017 uppskattas att den 
återstående tekniska drifttiden för många delar av dräneringssyste-
met är 3–10 år. Det betyder att utan ombyggnad har täckdikena re-
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dan kommit till slutet av sin livslängd när detta ombyggnadsprojekt 
är färdigt. 

 I projektplanestadiet beräknades att rörtunneln mellan byggnaderna 
inte behöver några byggtekniska åtgärder. Rörtunneln är en väsent-
lig konstruktion för en fungerande husteknik och dess vatten- och 
värmeisolering har kommit till slutet av sin livslängd. Om dessa iso-
leringar, som kommit till slutet av sin livslängd, inte byts, finns en 
risk att orenligheter sprider sig via tunneln till inneluften och ytterli-
gare skador uppstår på de omgivande konstruktionerna. Rörtunneln 
ska hur som helst grävas fram för hustekniska installationer (VVSE) 
och bytet av vatten- och värmeisoleringen. Med hjälp av isoleringar 
som installeras utanför rörtunneln kan murade uppströmsslänter 
och isoleringar inom tunneln rivas. På så sätt kan tunnelns inre mått 
ökas och hustekniken passas in i tunneln. 

Stom- och yttertakskonstruktioner

 I projektplanen beaktades inte ytterväggarnas alla olika konstruk-
tionstyper. Isoleringen i ytterväggskonstruktionerna fås inte till en 
rimlig kostnad. Isolering som innehåller organiskt material utgör un-
der fuktbelastning en risk för bland annat mikrobtillväxt i konstruk-
tioner utan ventilation. Ytterväggskonstruktioner kräver mer omfat-
tande tätningsreparationer än staden har berett sig på i projektpla-
nen. Med tätningsreparationer minskas risken att orenligheter spri-
der sig till inneluften i samband med luftläckage.

 Lokalreserveringarna för hustekniken på vinden, vilka planerades i 
projektplaneringsfasen, är inte installationstekniskt tillräckliga. Ytter-
takets nedre brädfodring måste rivas och förnyas så att hustekniken 
(VVSE) kan installeras på sin plats och rymmas i det befintliga vind-
sutrymmet.

Byggarbetsplatsens drifts- och förbindelsekostnader

Byggarbetsplatsens driftskostnader, allmänna kostnader, täckningar 
och reserveringar räknas som ett procenttal av övriga litterors priser. 
Således kommer dessa kostnader att stiga när priserna på entreprena-
derna stiger.

Reserveringar för mer- och ändringsarbeten

Enligt planerna genomförs projektet som en projektledningsentrepre-
nad på så sätt att man genomför demonteringsentreprenaden som en 
egen entreprenad innan projektledningsentreprenaden konkurrensut-
sätts. Avsikten är att minimera riskerna som orsakas av dolda konstruk-
tioner och att skapa bättre förutsättningar för utvecklingsarbetet som 
görs i samarbete med projektledningsentreprenören för att minimera 
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kostnaderna. I den preciserade kostnadsberäkningen har man dock 
förberett sig på att riskerna blir verklighet med en reservering för mer- 
och ändringsarbete som uppgår till 5 825 000 euro.

Projektets nya totalkostnader

Projektets godkända maximipris exklusive mervärdesskatt var i pro-
jektplaneringsfasen 33 370 000 euro i kostnadsnivån för november 
2019.

Efter höjningen av projektets maximipris kommer det nya maximipriset 
exklusive mervärdesskatt att vara 39 400 000 euro i kostnadsnivån för 
maj 2021.
Det indexkorrigerade maximipriset är i enlighet med projektplanen 32 
661 837 euro i nivån för maj 2021. Höjningen av maximipriset är ca 6 
739 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Efter höjningen av maximipriset stämmer kostnaderna överens med det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset på motsvarande krävande ombygg-
nadsprojekt av kulturhistoriskt värdefulla skolhus.

Med hjälp av projektbalansen följer stadsmiljösektorns lokalservice upp 
investeringsprojektets faktiska kostnader samt den totala effekten av 
underskridningar och överskridningar av de anbudsbaserade kost-
nadsberäkningarna i entreprenadsfasen på besluten om maximipriser 
för sådana projekt. I projektbalansen antecknas kostnaderna, som är 
korrigerade enligt anbudsprisindexet, på det året då projektet står klart. 
I fråga om projekt som är på gång antecknas kostnaderna på det inne-
varande året när kostnadsberäkningen är färdig. Under åren 2016-
2021 har projektbalansen enligt beräkningarna varit positiv. Projektba-
lansen uppdateras ständigt. I samband med anvisningarna för behand-
ling av lokalprojekt, som är under beredning, bedöms om projektbalan-
sen ska presenteras i anslutning till beslutet om överskridning av ett 
separat projektpris.

Finansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2021–2031, som utgör 
en bilaga till budgeten för 2021, har det reserverats 33 700 000 euro för 
åren 2022-2024 för att planera och genomföra ombyggnaden.
Anslaget som reserverats för 2022 är 4 300 000 euro. På grund av höj-
ningen av maximipriset ökar behovet av anslag för 2022 med ca 1 000 
000 euro.

På grund av den interna reformen av hyresmodellen genomförs om-
byggnader och underhållsrenoveringar från och med ingången av 2022 
inte längre med investeringsanslag utan de har överförts till en del av 
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driftsekonomins budget för reparation och underhåll. I byggnadspro-
grammet för husbyggnadsprojekt har det för år 2022 reserverats ett 
anslag på 1,5 miljoner euro för inneluftsreparation av Månsas skydds-
rum. Denna reparation kommer att finansieras ur driftsekonomin och 
det oförbrukade investeringsanslaget överförs till ombyggnadsprojektet 
Taivallahden peruskoulus skolhus disposition.

Finansieringen som behövs för ombyggnadsprojektet av Taivallahden 
peruskoulus skolhus för åren 2023–2024 kommer att beaktas när det 
nya byggnadsprogrammet utarbetas.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

I sitt utlåtande 18.1.2022 § 10 har fostrans- och utbildningsnämnden 
tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av 
Taivallahden peruskoulus skolhus. Utlåtandet finns i sin helhet i ären-
dets 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 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 100

HEL 2019-000887 T 10 06 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 6 739 000 
eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmä-
ishinta on 39 400 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

04.05.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 10

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Taivallah-
den peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 6 738 162 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 39 400 
000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Lautakunta edellyttää tarkkuutta hankesuunnitelmien laadinnassa siten, 
että kaikki vaadittavat selvitykset ja niistä aiheutuvat olennaiset kor-
jaustarpeet ja kustannukset on huomioitu. Hankesuunnitelman tulee 
antaa mahdollisimman realistinen kuva toimialalle aiheutuvista tulevista 
tilakustannuksista. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että laajaa pe-
rusparannusta vaativien kohteiden kohdalla tarkastellaan korvaavan 
uudisrakennuksen kustannuksia vaihtoehtona olevan rakennuksen pe-
rusparantamiselle. Lautakunta korostaa kustannusseurannan tärkeyttä 
ja suunnittelun tarkkuutta jatkossa, etteivät kustannukset nouse enem-
pää hankkeen edetessä toteutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja sii-
tä aiheutuva vuosittainen lisävuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan vuokra-arviossa, ja painottaa lisäksi, että rakennussuojelusta johtu-
van lisävuokravaikutuksen ei tule kohdentua pelkästään käyttäjätoimia-
lalle eikä se saa kuluttaa opetukseen varattua määrärahaa.
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24.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.12.2021 
§ 106

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 6 738 162 eurol-
la arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta 
on 39 400 000 euroa alv. 0 % toukokuun 2021 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa Rakennukset ja yleiset alueet Tilat-palvelun tilapäälli-
kön tilaamaan kohteen rakennustekniset purkutyöt, arviokustannus no-
in 1 milj. euroa alv. 0 % odottamatta lopullista hankepäätöstä.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

16.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Raveala ja pro-
jektinjohtaja Jarmo Kivinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
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Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472
sonja.liljeblad(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 27.05.2020 § 138

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Taivallah-
den peruskoulus skolhus, daterad 15.1.2020, så att projektet omfattar 
högst 10 443 m² bruttoyta och maximipriset för projektet uppgår till 
högst 33 370 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för novem-
ber 2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 31
Arrendeprinciper för vissa tomter (Kårböle, Kungseken och Hong-
asmossa)

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för:

 bostadstomterna (AK) 33414/1, 33415/1, 33416/1 och 33419/1, el-
ler tomterna som bildas av dem, som ingår i detaljplaneändringen nr 
12401 i Kungseken i Kårböle, från en tidpunkt som fastställs senare 
fram till 30.12.2080 i enlighet med bilaga 1 samt

 bostadstomten (A) 33367/1, eller för de tomter som bildas av den, 
som ingår i detaljplanen nr 11870 i Hongasmossa i Kårböle, från en 
tidpunkt som fastställs senare fram till 30.12.2080 i enlighet med bi-
laga 2. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 8.2.2021 § 114 reserverat följande tomter för flervå-
ningshus för byggande av bostadsrättsbostäder:

 tomten 33414/1 i Kungseken reserverades gemensamt för ES-
Laatuasunnot Oy och ES-Laatuasumisoikeus Oy
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 tomten 33415/1 i Kungseken reserverades gemensamt för Kastelli-
talot Oy och Woodcomp Oy

 tomten 33419/1 i Kungseken reserverades för Aso-asunnot Uusi-
maa Oy

 tomten 33367/1 i Hongasmossa reserverades för stadsmiljösek-
torns bostadsproduktionstjänst.

I det nämnda reserveringsbeslutet ingår även tomten för flervåningshus 
33367/1 som reserverades för byggande av fritt finansierade bostäder 
med prisreglering för Mangrove Rakennuttaja Oy.

Uppgifter om detaljplanen, tomter och marken

Stadsfullmäktige har 30.8.2017 § 305 godkänt detaljplaneändring nr 
12401 för Dammstranden i Kungseken. Detaljplaneändringen vann la-
ga kraft 27.10.2017. Enligt detaljplanen hör tomterna 33414/1, 33415/1, 
33416/1 och 33419/1 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK) i 
vilket byggnadernas våningstal varierar mellan fyra och fem. Tomter-
nas exploateringstal (e) varierar mellan 1,13 och 1,26. Enligt detaljpla-
nebestämmelserna ska byggnadernas fasader och konstruktioner hu-
vudsakligen vara av trä. I byggandet ska man sträva efter en hög ener-
gieffektivitet och förnybar energi ska produceras på tomterna. Bostads-
tomternas alla parkeringsplatser placeras i en parkeringsanläggning 
som byggs på bilplatstomten vid Dammstranden. Anläggningen förval-
tas av ett parkeringsbolag som bildas för ändamålet. Bostadstomterna 
ingår förtecknings- och användningsavtal samt övriga avtal som be-
hövs för att säkerställa genomförande av parkeringsanläggningen och 
indelning av kostnader mellan användarna.

Tomterna i Kungseken ligger vid gatorna Palettringen och Vattenring-
en. Tomternas byggbarhet har säkerställts genom grundberedning av 
hela Dammstrandens detaljplaneområde med banköverlastsmassor.

Hongasmossa har planlagts för småhusdominerat boende. Enligt de-
taljplanebestämmelserna ska principerna för lågenergibyggande följas 
och förnybara energiformer utnyttjas i hela detaljplaneområdet. En de-
taljplanebestämmelse om träbyggnad gäller för hela detaljplaneområ-
det.

Detaljplanen 11870 för Fjärilsängen i Hongasmossa godkändes 
29.8.2012. Tomten 33367/1 upptas som kvartersområde för bostads-
hus i fyra våningar (A) med en byggrätt på 6 350 m² våningsyta + 550 
m²-vy. Det första talet står för antalet kvadratmeter bostadsvåningsyta 
och det andra för antalet kvadratmeter våningsyta reserverade för af-
färslokaler. På tomten får placeras en dagligvaruhandel. Tomten har en 
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yta på 8 531 m² och tomtexploateringstalet är e=0,8. Tomten ligger vid 
Fjärilsringen 29.

Arrendeprinciper

Tomter 33414/1 (AK), 33415/1 (AK), 33419/1 (AK) och 33367/1 (A)

Arrendeprinciper för tomterna som reserverats för reglerad produktion 
baserar sig på maximipriserna för byggnadsmark per område som gäl-
ler år 2022 och som Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (ARA) har fastställt för bostadsproduktion med räntestöd, med hän-
syn till tomtens framtida besittnings- och finansieringsform, läge, fram-
tida byggnadstyp (flervåningshus/ småhus) samt eventuella specialfak-
torer som höjer priset, och som ARA har godkänt. I Kungseken och i 
Hongasmossa finns inga sådana faktorer som höjer priset, såsom läge 
vid havsstranden eller en station för spårvägstrafik, varför byggrättens 
à-pris bestäms endast på basis av det maximipris per område som 
ARA har godkänt.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige fastställde 5.5.2021 § 101 och 6.5.2020 § 130 arren-
deprinciper för flervåningshustomter i Kungseken som följer:

 Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33399/5 eller de 
tomter som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
minst av priset 28 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
produktion av hyresbostäder med statligt stöd.

 Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) 333417/1, 
333417/2, 33418/1 och 33420/1, eller tomterna som bildas av dem, 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av minimipriset 28 euro per 
kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av hyresbostäder 
med statligt stöd. 

 Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33398/2 eller de 
tomter som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
minst av priset 28 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
produktion av hyresbostäder med statligt stöd.

 Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33399/4, eller tom-
terna som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
minst av priset 30 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
prisreglerad (halv-hitas) bostadsproduktion.
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 I fråga om bostadsproduktion med statligt stöd tas 80 % av årsar-
rendet för bostadstomten ut så länge som statligt bostadslån för de 
bostadshus som byggs på tomten amorteras eller så länge som sta-
ten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bos-
tadsproduktionen.

Årsarrende

Enligt förslaget ska byggrättens à-pris (28 euro) som tidigare fastställ-
des för tomterna som reserverats för ARA-produktion i Kungseken inte 
att användas eftersom à-priset justerat med levnadskostnadsindexet 
överstiger det maximipris som ARA godkände för området år 2022. Or-
saken till det är dels den allmänna höjningen i prisnivå och den snabba 
förändringen i levnadskostnadsindexets poängtal som beskriver den. 
Arrendepriset som förslås är därför något lägre än byggrättens à-pris 
som tidigare använts i området.

Med beaktande av jämförelsepriserna och maximipriset som ARA har 
fastställt bestäms årsarrendet för tomterna för bostadshus (AK och A) 
33414/1, 33415/1, 33419/1 och 33367/1, eller tomterna som bildas av 
dem, så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av minst av priset 27 euro per 
kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av bostadsrätter eller 
hyresbostäder med statligt räntestöd.

I fråga om lokaler som betjänar dagligvaruhandel som byggs på tomten 
i Hongasmossa bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det offi-
ciella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av pri-
set 30 euro per kvadratmeter våningsyta. Annars föreslås det att af-
färslokaler, butiker, utställningslokaler, kontor eller motsvarande ut-
rymmen som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt 
som bostäder då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms i den mån detaljplanebe-
stämmelserna tillåter att bygga lokalerna utöver den i detaljplanen an-
givna våningsytan.

Enligt förslaget tas 80 % av årsarrendet för bostadstomten ut så länge 
som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta för tomterna blir 
enligt förslaget cirka 554 euro utan så kallad ARA-nedsättning och cir-
ka 443 euro med ARA-nedsättningen beaktad i prisnivån (11/2021, in-
dex 20,50). Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är såle-
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des 1,77 euro/m²/mån. för bostadsrätter och hyresbostäder med stats-
stöd.

Tomten 33416/1 (AK)

Tomten har reserverats för priskontrollerad bostadsproduktion (s.k. 
halv-hitas) i vilken försäljningspriset inte regleras efter den första för-
säljningen. Tomten utarrenderas till gängse marknadspris och för att 
bestämma arrendepriset har staden bett om ett värderingsutlåtande 
från en utomstående värderare (Catella Property Oy) om marknads-
värdet på tomtens bostadsbyggrätt.

Årsarrende

Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33416/1, eller tomterna 
som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det officiella lev-
nadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 
33 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Affärs-, butiks-, utställnings-, kontorslokaler eller motsvarande utrym-
men som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som 
bostäder då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms i den mån detaljplanebe-
stämmelserna tillåter att förutom den i detaljplanen angivna våningsy-
tan bygga lokalerna i fråga.

Tomtens kalkylmässiga pris per kvadratmeter våningsyta blir enligt för-
slaget ca 677 euro i prisnivån (11/2021, index 20,50). Arrendepriset för 
tomten i fråga motsvarar gängse marknadspris i enlighet med det in-
hämtade värderingsutlåtandet. Värderingsutlåtandet finns i bilagemate-
rialet. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är således 
2,71 euro/m²/mån. för bostadsrätter och hyresbostäder med statsstöd.

Arrendetid och avkastningsmål

Arrendetiden för alla tomter är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar 
från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2080.

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

Befogenheter
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I enlighet med 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäkti-
ge om att fastställa allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 
trettio år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 99

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2080 saakka sekä

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
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tien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettä-
västä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 8

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Vedenkierto, Paletinkierto ja Perhosenkierto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettäväs-
tä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 2 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 32
Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta 
gruppmotionen om avgiftsfria kultur- och idrottstjänster efter covid-
19-pandemin

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupper föreslår i sin 
gruppmotion att staden ordnar en tacksamhetsmånad efter covid-19-
pandemin under vilken kultur- och idrottstjänster erbjuds till ett mycket 
förmånligt pris eller gratis. Utöver stadens egna kultur- och idrottstjäns-
ter borde staden inkludera även övriga aktörer i tacksamhetsmånaden 
genom att köpa deras tjänster för kommuninvånare.

Efter covid-19-pandemin måste staden vidta åtgärder för att återställa 
allmänhetens förtroende för att tjänsterna inom kultur- och idrottsbran-
schen är trygga. Motionens syfte att stärka samhörighetskänslan bland 
stadsbor och hjälpa allmänheten att återvända till tjänster kan ändå 
främjas på effektivare sätt som gynnar en mer omfattande målgrupp än 
det som föreslås i motionen. I stället för att erbjuda avgiftsfria tjänster 
kan man producera goda och tillgängliga upplevelser exempelvis ge-
nom rabattkampanjer och temadagar samt genom att lyfta fram åtgär-
der som har gjorts för att förbättra tjänsters hälsosäkerhet.
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Om inträdesavgifterna slopas inom stadens kultur- och idrottstjänster 
förvrider det konkurrensen inom branschen och den goda avsikten kan 
det leda till ett oönskat slutresultat. Kultur- och fritidssektorn är netto-
budgeterad och bunden till verksamhetsbidraget. Sektorn ska täcka ca 
15 procent av utgifterna med eget inkomstförvärv. De genomsnittliga 
månatliga intäkterna från inträdesavgifter och biljettförsäljning uppgår 
till ca 500 000 euro.

Utgångsläget är att många aktörer inom kultur- och evenemangsbran-
schen redan nu har sämre ekonomiska förutsättningar än staden. Om 
staden erbjuder avgiftsfria tjänster, försvårar det deras ställning ytterli-
gare. Man kan anta att om stadens tjänster görs avgiftsfria, söker sig 
allmänheten hellre till dem än till privata aktörers avgiftsbelagda tjäns-
ter.

Staden har stött och kommer också i år att stöda aktörer inom kultur- 
och idrottsbranschen på flera olika sätt. I budgeten för 2022 har ett sär-
skilt anslag reserverats för återhämtning efter pandemin. Kultur- och 
evenemangsbranschen har tydligt identifierats som ett av anslagets ob-
jekt. Staden har stött aktörer inom kultur och idrott med ett betydande 
understödsbelopp av engångskaraktär och enligt en överenskommelse 
höjs nivån på understöden även för de kommande åren.

Staden har stött proffsen i kulturbranschen genom att köpa program 
exempelvis för sommarens uteservering på Kaserntorget och själv-
ständighetsdagens avgiftsfria program. På så sätt har staden strävat 
efter att främja stadsbornas samhörighetskänsla och sysselsätta artis-
ter som har drabbats av coronakrisen. Utöver köp av program har sta-
den stött evenemangsarrangörernas hälsosäkerhetsplaner i Helsing-
fors.

Utöver svårigheterna som coronakrisen har medfört sjunker också fi-
nansieringen som aktörer inom kultur- och idrottsbranschen beviljas ur 
Veikkausmedlen inom de närmaste åren. Staden planerar i samverkan 
med sina samarbetspartner hur särskilda anslag för återhämtningen ef-
ter coronapandemin kan användas på så sätt att allmänheten återvän-
der till tjänsterna och att finansieringen samtidigt skapar förutsättningar 
för att fungera i en allt svårare finansieringsmiljö. Som en del av åter-
hämtningen kan gemensamma evenemangsdagar planeras för att öka 
den regionala stoltheten och utbudet av fritidsaktiviteter i Helsingfors.

Således är det inte ändamålsenligt att ordna en separat tacksamhets-
månad på så sätt som föreslås i motionen.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.
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Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka 
en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av 
mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubri-
ken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäk-
tigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får 
väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 64

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 173

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa tärkeän viestin kristillisde-
mokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ehdotuksessa koronakriisin 
jälkeisessä kiitoskuukaudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
katsoo kuitenkin, että ehdotuksen arvokasta tavoitetta yhteenkuuluvuu-
desta ja yleisöjen palaamisesta voidaan edistää ehdotettua tehok-
kaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeen kaupungin on 
tehtävä tekoja, joiden avulla kovan taloudellisen iskun ottaneet ylei-
shyödylliset ja yksityiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat löytävät sekä 
uusia yleisöjä että aiemmat yleisönsä uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta näkee kuitenkin aloitteessa mahdollisuuksia alennus- ja 
teemapäiville, mutta pitää ehdotettua kuukautta liian pitkänä aikana.  

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronakriisi tulee olemaan keskuudes-
samme vielä pitkään. Vaikka Suomen rokotusaste saataisiin tavoitellun 
80 prosentin yläpuolelle, suuri osa maailmasta on yhä ilman ensimmäi-
stäkään rokotetta. Rajojen aukeaminen ja matkailun palautuminen tul-
lee tarkoittamaan, että koronavirus johtaa myös jatkossa satunnaisiin 
tartunta-aaltoihin. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kenttä tarvitsee 
siksi tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen ventovieraiden 
kanssa samassa tilassa olemiseen. Eduskunnan hyväksymä korona-
passi on yksi keino edistää turvallisuudentunnetta kävijöiden keskuu-
dessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tunnistaa aloitteessa mainitun tarpeen 
pysähtyä sen äärelle, mitä olemme käyneet vuosina 2020 ja 2021 läpi. 
Aloitteessa kuvattua kriisin kokemuksen äärelle pysähtymistä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala edesauttaa joulukuussa 2021 tekemällä ohjel-
maostoja kulttuurin ja liikunnan toimijoilta niin, että itsenäisyyspäivän 
aattona ja itsenäisyyspäivänä on maksutonta ohjelmaa eri puolilla kau-
punkia. Tuomalla iloa ja kauneutta kuntalaisille itsenäisyyspäivän viet-
toon voidaan sekä edistää kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta että työl-
listää koronakriisistä kärsineitä taiteen ja muun vapaa-aikasektorin 
ammattilaisia. Ohjelma toteutetaan ulkona tai useana pienempänä 
sisätapahtumana, jotta osallistujien ja esiintyjien terveysturvallisuus vo-
idaan taata. Ohjelman kulut katetaan toimialalla syntyneistä menosää-
stöistä, joista on jo aiemmin päätetty suunnata tänä vuonna 1 000 000 
euroa uusiin palveluostoihin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta. Rahalla on jo 
tuotettu ohjelmaa esimerkiksi kesällä 2021 toteutetulle Kasarmitorin te-
rassille ja tuettu helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvallisu-
ussuunnitelmia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimintakatteeseen sidottu, netto-
budjetoitu toimiala. Tämä tarkoittaa, että toimialan on katettava omalla 
tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Aloitteessa ehdotetaan, 
että toimialan tapahtumista ja palveluista poistettaisiin käyntimaksut 
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yhden kuukauden ajalta. Toimialan keskimääräinen myyntitulojen eli si-
säänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 
500 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että pääsy-
maksujen poistaminen vaikeuttaisi entisestään muiden, taloudellisilta 
edellytyksiltään selvästi kaupunkia heikompien kulttuuri- ja tapahtuma-
alan toimijoiden tilannetta ja voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että ehdotus johtaisi 
moniin käytännön hallinnollisiin ongelmiin esimerkiksi jo maksettujen 
kausimaksujen korvaamisesta. Lautakunta näkee, että täyden maksut-
tomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esi-
merkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla pal-
veluissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.  

Kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 on suunniteltu erillistä varausta 
koronasta palautumiseen. Yhdeksi selkeäksi kohteeksi on tunnistettu 
kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi 
on todennäköistä, että valtion veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja vapaa-
aikasektorille kanavoima rahoitus tulee heikkenemään lähivuosina. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee suunnittelemaan erillismäärära-
han käyttöä yhdessä kumppaneiden kanssa tavalla, joka toisaalta aut-
taa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin sekä rakentaa kumppaneille 
edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän 
työn osana voidaan myös miettiä koko elämysten tuottamisen kentän 
yhteisiä tapahtumallisia päiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja 
Helsingin koko runsasta vapaa-ajan tarjontaa. Hyviä hetkiä tällaiseen 
ovat esimerkiksi Helsinki-päivä ja itsenäisyyspäivä sekä koulujen lo-
makaudet.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 33
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om slut 
med stöd för den israeliska ockupationen

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Ledamoten Maarit Vierunen understödd av ledamoten Marcus Rantala 
föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning så att de åtgärder 
som föreslås i motionen eller i stadsstyrelsens svar inte vidtas. Både 
motionens ursprungliga innehåll och stadsstyrelsens förslag ska be-
traktas som ett utrikespolitiskt ställningstagande och på så sätt som en 
åtgärd som inte hör till kommunens verksamhetsområde

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt ledamoten 
Maarit Vierunens motivering

Ja-röster: 39
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Eveliina 
Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Kata-
riina Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuor-
teva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki 
Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 44
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret 
Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhu-
vaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Tei-
ja Makkonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
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Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, 
Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Elina Valto-
nen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Blanka: 1
Atte Harjanne

Frånvarande: 1
Timo Harakka

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 19 övriga ledamöter föreslår i sin 
motion att staden i fortsättningen binder sig att inte sluta avtal med så-
dana företag som gynnas av den olagliga ockupationen av de pales-
tinska områdena. Dessutom föreslår ledamöterna att staden utreder 
om den för tillfället samarbetar med parter som gynnas av ockupatio-
nen, och vid behov säger upp sådana avtal.

Stadsstyrelsen beslutade 8.11.2021 (§ 817) att återremittera förslaget 
för ny beredning. Stadsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att ”i bered-
ningen utreds, vid behov genom att höra utomstående lagsakkunniga, 
hur företagets delaktighet i allvarliga brott mot den internationella rätten 
– i detta sammanhang delaktighet i ockupationsverksamhet – är i för-
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hållande till EU-direktiv (såsom 2004/18/EG) som gäller tjänsteprodu-
center, d.v.s. kan staden utesluta ett företag från anbudsförfaranden 
med stöd av direktiv. Dessutom utreds om grunden som nämns i för-
slaget, d.v.s. ockupationsverksamheten, kan inkluderas i Helsingfors 
stads villkorliga uppsägningsklausuler.”

Upphandlingsdirektivet och upphandlingslagen

Stadsstyrelsen förutsätter att i beredningen utreds hur företagets delak-
tighet i ockupationsverksamheten står i förhållande till EU-direktiv som 
gäller tjänsteproducent (såsom 2004/18/EG).

Direktiv 2004/18/EG har upphävts genom direktiv 2014/24/EU (nedan 
upphandlingsdirektiv). Direktiven ska i regel inte tillämpas som sådana 
utan kräver att medlemsstater införlivar det i sin nationella lagstiftning. I 
Finland har upphandlingsdirektivet införlivat i det nationella rättssyste-
met genom att anta en lag om offentlig upphandling och koncession 
(1397/2016; upphandlingslagen), som trädde i kraft 1.1.2017. Därmed 
har den nationella upphandlingslagen en central roll för bedömning av 
ärendet.

Upphandlingar som överstiger det nationella gränsvärdet i upphand-
lingslagen ska konkurrensutsättas genom ett lagstadgat förfarande. I 
upphandlingslagen anges en uttömmande lista över de obligatoriska 
och frivilliga grunder för att utesluta en anbudsgivare från ett anbuds-
förfarande. Delaktighet i ockupationsverksamhet är varken en obligato-
risk eller en frivillig uteslutningsgrund.

En anbudsgivare kan också uteslutas om anbudsgivarens anbud inte 
motsvarar kraven i anbudsförfrågan. I anbudsförfrågan kan den upp-
handlande enheten ställa lämplighetskrav som gäller registrering av 
anbudsgivare, deras ekonomiska och finansiella ställning samt deras 
tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer. Kraven ska vara kopplade till 
föremålet för upphandlingen på så sätt att de säkerställer att anbuds-
sökanden eller anbudsgivaren har förmågan att fullgöra upphandlings-
kontraktet i fråga. Kraven ska vara objektiva, icke-diskriminerande och 
proportionerliga.

Delaktighet i ockupationsverksamhet gäller varken registrering av an-
budsgivare, deras ekonomiska och finansiella ställning eller deras tek-
niska och yrkesmässiga kvalifikationer. Därför utgör det inget lämplig-
hetskrav som tillåts i upphandlingslagen och det kan inte ställas som 
krav för anbudsgivare.

Med anledning av det som anges ovan och på grund av bestämmel-
serna i upphandlingslagen kan staden inte utesluta en anbudsgivare el-
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ler förkasta ett anbud på basis av att anbudsgivaren har deltagit i ocku-
pationsverksamhet.

Upphandlingar som står utanför upphandlingslagens tillämpningsområde

I upphandlingslagen bestäms ett tröskelvärde på 60 000 euro för upp-
handling av varor och tjänster. Upphandlingslagen tillämpas inte på 
upphandlingar vars uppskattade värde underskrider tröskelvärdet. Om 
en upphandling vars värde underskrider tröskelvärdet ändå konkur-
rensutsättas ska den upphandlande enheten även då ställa objektiva 
och icke-diskriminerande krav på valet av anbudsgivare. Man ska ta i 
beaktande även förvaltningens allmänna rättsprinciper, såsom ända-
målsprincipen enligt vilken en myndighet får utöva offentlig makt endast 
för lagliga ändamål.

Dessutom ska man beakta att staden i sin upphandlingsstrategi har 
förbundit sig till att främja förverkligandet av människorättigheter och på 
basis av riskanalysen i upphandlingsstrategin förutse risker i anknyt-
ning till socialt ansvar. Riskerna kan bero på en lång distributionskedja, 
förhållanden i produktionslandet eller att arbetet görs i huvudsak av 
människor. Stadsstyrelsen påminner att det också i upphandlingsstra-
tegin ställs lämplighetskrav på anbudsgivare. Enligt dem ska anbudsgi-
varen klargöra eller minst intyga att den och dess underleverantörer föl-
jer FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s åtta centrala kon-
ventioner om arbete.

Kommunens verksamhetsområde och utrikespolitisk verksamhet

Utgångspunkten för kommunens verksamhet är att verksamheten är 
regional och koncentrerar sig inom kommungränserna. Nuförtiden utö-
var kommuner dock ett omfattande internationellt samarbete som kan 
anses ha en etablerad ställning i kommunens verksamhet.

Frågan om internationellt samarbete ingår i kommunens verksamhets-
område avgörs enligt samma principer som gäller gränserna för kom-
munens verksamhetsområde på en mer allmän nivå. Därmed ska 
kommunen beakta bland annat att verksamheten i fråga är i kommu-
ninvånarnas intresse och att satsningen på verksamheten är i rimligt 
förhållande till de mål som ska eftersträvas.

Till exempel vänortsverksamhet anses höra till kommunens verksam-
hetsområde (HFD 1982 II 18). Det anses även att kommunen kan ge 
humanitär hjälp om beslutet inte innebär att kommunen tar ställning till 
utrikespolitiska frågor eller interna angelägenheter av en annan stat 
(HFD 1983 II 35).
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Det internationella samarbetet som kommuner utövar anses vara sepa-
rat från ställningstaganden i utrikespolitiska frågor, till vilka domstolar 
förhåller sig negativt (HFD 1983 II 28). Den förbehållsamma attityden 
motiveras med att kommunen inte får utöva utrikespolitik eller förbinda 
kommunmedlemmar till sådana ställningstaganden som de eventuellt 
inte ideologiskt eller annars godkänner (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 
10. p. Helsingfors 2019. Harjula – Prättälä, sida 187).

Enligt 93 § i grundlagen leds Finlands utrikespolitik av republikens pre-
sident i samverkan med statsrådet. I enlighet med statsrådets förord-
ning 1171/2005 ingår beredning och verkställande av utrikespolitiken i 
utrikesministeriets uppgifter. Det som föreslås i motionen innebär ett 
ställningstagande till en främmande stats verksamhet. Dessutom fö-
reslås i motionen att staden vidtar åtgärder som liknar sanktioner. 
Stadsstyrelsen konstaterar dock att motionen handlar om människorät-
tigheter samt främjande och tryggande av dem. Stadsstyrelsen betonar 
att Helsingfors också i fortsättningen bedömer upphandlingar av varor 
och tjänster i enlighet med riskanalysen i upphandlingsstrategin. Detta 
gäller särskilt upphandlingar som underskrider tröskelvärdet på 60 000 
euro för tillämpning av upphandlingslagen samt alla sådana upphand-
lingar som staden ingår med en underleverantör och vars produktion 
kan ha en förbindelse till allvarliga brott mot den internationella rätten, i 
detta fall olaglig ockupationsverksamhet. Dessutom följer Helsingfors 
stad en lagmotion som framskrider i riksdagen om förbud mot import av 
produkter från vissa ockuperade områden och bedömer sin verksamhet 
i förhållande till en eventuell lagändring.

Övriga konflikter, jämlikhet och konsekvens

I motionen föreslås att staden binder sig att inte sluta avtal och vid be-
hov säga upp avtal med parter som gynnas av ockupationen av de pa-
lestinska områdena. Det finns ändå motsvarande situationer där det i 
diskussioner inom den internationella gemenskapen föreslås att en part 
i en konflikt har gjort sig skyldig till en olaglig ockupation eller någon 
annan verksamhet som bryter mot den internationella rätten

Enligt förvaltningslagen ska myndigheternas åtgärder vara jämlika och 
opartiska. Ur ett jämlikhetsperspektiv skulle det vara problematiskt och 
inkonsekvent om kommunen inte ingick avtal med en anbudsgivare 
som anses gynnas av ockupationen av de palestinska områdena och 
samtidigt fortsatte motsvarande avtalsverksamhet med övriga parter 
som påstås gynnas av en annan ockupation som anses olaglig eller 
någon annan verksamhet som bryter mot den internationella rätten.

Dessutom skulle det vara inkonsekvent om, bland alla möjliga brott mot 
den internationella rätten eller andra gärningar som den internationella 
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gemenskapen fördömer, endast en ockupation implementerad av en 
stat ansågs som en grund för uteslutning från Helsingfors stads upp-
handlingar.

Såsom det konstateras ovan ingår det inte i kommunens verksamhets-
område att ta ställning till konflikter mellan främmande stater eller inom 
en främmande stat, eller att reagera på dem med t.ex. ekonomiska 
sanktioner, utan sådana åtgärder är en del av statens utrikespolitik.

Med hänvisning till det som konstateras ovan betraktar stadsstyrelsen 
att det inte finns rättsliga förutsättningar för de åtgärder som föreslås i 
motionen.

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
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 108

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:
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“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin. 

Ottaen siten huomioon lisäksi mitä jäljempänä kunnan toimialasta laus-
utaan, eivät aloitteessa mainitut perusteet sovellu tarjoajan valintaa oh-
jaavaksi perusteeksi myöskään pienhankintojen kilpailuttamiseen.”

Muutetaan muotoon:

“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin.

Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on sitoutunut hankintastrategias-
saan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista sekä ennakoimaan 
riskianalyysin perusteella sosiaalisen vastuun riskejä, jotka voivat 
johtua pitkästä toimitusketjusta, työn ihmistyövaltaisuudesta tai tuotan-
tomaan olosuhteista. Kaupunginhallitus huomauttaa, että hankintastra-
tegia linjaa myös hankintojen tarjoajia koskevista soveltuvuusvaati-
muksista, joissa vaaditaan tarjoajaa selvittämään tai vähintäänkin va-
kuuttamaan, että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oi-
keuksia koskevaa yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työe-
lämää koskevaa yleissopimusta.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Minja koskelan toinen vastaehdotus: 

“Niiden ulkopoliittisesta luonteesta johtuen aloitteen ja sen mukaisten 
toimenpiteiden ei siten voida katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.”

Muutetaan muotoon:

“Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että aloite käsittelee ihmisoi-
keuksia sekä niiden edistämistä ja turvaamista. Kaupunginhallitus pai-
nottaa, että Helsinki arvioi hankintastrategian riskianalyysin mukaisesti 
tavara- ja palveluhankintojaan myös jatkossa. Erityisesti tämä koskee 
hankintoja, jotka alittavat hankintalain soveltamisen 60 000 euron kyn-
nysarvon, sekä kaikkia sellaisia hankintoja, jotka kaupunki tekee ali-
hankkijalta ja joiden tuottamisella voi olla kytkös kansainvälisen oikeu-
den vakaviin rikkomuksiin, tässä tapauksessa osallisuus laittomaan siir-
tokuntatoimintaan. Lisäksi Helsingin kaupunki seuraa eduskunnassa 
etenevää lakialoitetta eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuot-
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teiden maahantuonnin kiellosta ja arvioi toimintaansa suhteessa mah-
dolliseen lakimuutokseen.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutet-
tuna 

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, 
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotusten mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8

Eriävät mielipiteet

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna jätti eriävän mielipiteen kaupunginhal-
lituksen päätökseen seuraavin perusteluin:

Aloitteen pääasiallisena tarkoituksena on ollut moittia Israelin laitonta 
toimintaa palestiinalaisalueilla. Tällaisten moitteiden esittämistä on pi-
dettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena ja siten toimenpiteenä, joka 
ei kuulu kunnan toimialaan.

Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy viittaus kaupungin omiin 
hankintamenettelyä koskeviin määräyksiin sen tukena, että kaupunki 
arvioisi tulevia hankintojaan siitä näkökulmasta, onko hankinnalla kyt-
kös laittomaan siirtokuntatoimintaan. Tätäkin viittausta on nähdäkseni 
pidettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena olkoonkin, ettei se mene 
yhtä pitkälle kuin mitä aloitteessa on alun perin esitetty. Kaupunginhalli-
tuksen päätöksen mukainen aloitevastaus on siten edelleen toimenpi-
de, joka ei kuulu kunnan toimialaan.

Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen, 
Daniel Sazonov, Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen vastaavin 
perustein kuin kansliapäällikkö.

Juhana Vartiainen jätti eriävän mielipiteen vastaavin perustein kuin 
kansliapäällikkö täydennettynä seuraavasti: 
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Hyväksytty päätös sisältää myös kappaleet, joissa vedotaan ihmisoi-
keuksiin hankintojen kriteerinä, mutta ainoana esimerkkinä ja konkreet-
tisena ihmisoikeusrikkomuksena viitataan aloitteen mukaisesti Israelin 
toimintaan. Tämä, yhdessä sen kanssa, että kaupunginhallituksen 
enemmistö on nimenomaan halunnut toimia kunnan toimialan ulkopuo-
lella, ei ole tasapainoista ja voi synnyttää tulkintoja Helsingin kau-
punginhallituksen erityisestä Israelin vastaisesta asenteesta. Ihmisoi-
keuksien suhde kaupungin hankintoihin on tärkeä asia, mutta sitä tulee 
käsitellä tasapainoisena kokonaisuutena. Lisäksi alkuperäinen aloite on 
otsikoitu totuuden vastaisella tavalla, josta voisi virheellisesti päätellä 
Helsingin kaupungin tukeneen Israelin laitonta miehitystä.

31.01.2022 Pöydälle

24.01.2022 Pöydälle

08.11.2021 Palautettiin

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 34
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om ett 
forsknings- och interventionsprojekt för att främja demokratin i 
Helsingfors förorter

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Veronika Honkasalo 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katja Vilkama, forskningschef, telefon: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, chef för lokal delaktighet, telefon: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Ledamoten Veronika Honkasalo och 21 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad inleder ett tvärvetenskapligt akademiskt 
forskningsprojekt för att främja demokratin i förorterna. Projektet fö-
reslås sammanställa de befintliga forskningsrönen och med hjälp av 
kvalitativa metoder ta fram nya rön om skillnader i delaktigheten och 
valdeltagandet bland invånarna samt orsakerna till dessa. Bakom mo-
tionen ligger en oro för segregationsutveckling och särskilt för de avse-
värda lokala skillnader som upptäcktes i valdeltagandet i kommunalva-
let våren 2021. Dessutom föreslår ledamöterna att Helsingfors stad ge-
nomför ett interventionsprojekt för att främja demokratin i förorterna 
som en del av forskningsprojektet och efter det.
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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.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 betonar vikten av ett datadrivet 
ledarskap och ett aktivt samarbete med högskolor när servicen och 
verksamheten förnyas. Det stämmer överens med stadsstrategin att 
utnyttja forskningsresultat för att utveckla stadens verksamhet i en rikt-
ning som främjar invånarnas delaktighet och demokratin.

Helsingfors stad följer aktivt upp stadsbornas upplevelse av delaktighet 
och ändringar i valdeltagandet. Stadskansliet sammanställer och fram-
ställer regelbundet information om dessa frågor som stöd för beslutsfat-
tandet. Stadskansliet och sektorerna följer också aktivt högskolornas 
akademiska forskning om delaktighet och valdeltagande. Helsingfors 
stad deltar för närvarande i ett europeiskt forskningsprojekt om dessa 
frågor som en av de städer som undersöks.

Stadens verksamhet stöder den lokala delaktigheten och demokratin 
på många sätt. Delaktighets- och interaktionsmodellen som lanserades 
av stadsstyrelsen 2017 betonar delaktighetsaspekten i all verksamhet 
som staden bedriver. Medborgarbudgeteringen OmaStadi, stadslots-
verksamheten, påverkningssystemet för unga samt delaktighetsarbetet 
och demokratifostran i småbarnspedagogiken och skolorna är några 
exempel på verksamhet som stöder stadsbornas möjligheter att delta 
och påverka.

Ett särskilt nytt forsknings- och interventionsprojekt behövs inte nöd-
vändigtvis, eftersom det går relativt bra att besvara den här frågan med 
hjälp av redan befintliga undersökningar, material och åtgärder.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 21 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad inleder ett tvärvetenskapligt akademiskt 
forskningsprojekt för att främja demokratin i förorterna. Projektet fö-
reslås sammanställa de befintliga forskningsrönen och med hjälp av 
kvalitativa metoder ta fram nya rön om skillnader i invånarnas delaktig-
het och valdeltagande samt orsakerna till dessa. Bakom motionen lig-
ger en oro för segregationsutveckling och särskilt för de avsevärda lo-
kala skillnader som upptäcktes i valdeltagandet i kommunalvalet våren 
2021. Dessutom föreslår ledamöterna att Helsingfors stad genomför ett 
interventionsprojekt för att främja demokratin i förorterna som en del av 
forskningsprojektet och efter det.
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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.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 betonar vikten av ett datadrivet 
ledarskap och ett aktivt samarbete med högskolor när servicen och 
verksamheten förnyas. Det stämmer överens med stadsstrategin att 
utnyttja forskningsresultat för att utveckla stadens verksamhet i en rikt-
ning som främjar invånarnas delaktighet och demokratin.

Kunskapsunderlag om skillnaderna i valdeltagande

Helsingfors stad följer aktivt upp stadsbornas upplevelse av delaktighet 
och ändringar i valdeltagandet. Enheten stadsforskning och -statistik 
vid stadskansliet sammanställer en statistisk rapport om valresultatet 
och valdeltagandet efter varje kommunalval och riksdagsval. Staden 
följer också regelbundet upp hur aktivt invånarna deltar och röstar i 
medborgarbudgeteringen samt skillnaderna i deltagande mellan olika 
befolkningsgrupper och stadsdelar. Dessutom har stadsbornas upple-
velser av delaktighet utretts och rapporterats på basis av olika invå-
narenkäter.

Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan olika röstningsområ-
den i Helsingfors. I kommunalvalet 2021 var valdeltagandet i det akti-
vaste röstningsområdet i Helsingfors nästan dubbelt så högt som i om-
rådet med minst andel aktiva väljare. Motsvarande skillnader i valdelta-
gandet har observerats även i tidigare kommunal- och riksdagsval.

Enligt undersökningar korrelerar valdeltagandet med ålder, kön och so-
cioekonomiska faktorer såsom utbildnings- och inkomstnivå. Förutom 
den socioekonomiska bakgrunden finns det även andra faktorer som 
påverkar valdeltagandet. Till exempel visar huvudstadsregionens väl-
färdsenkät 2021 på att helsingforsarnas upplevelse av delaktighet och 
deltagande i gemenskapsfrämjande verksamhet har ett samband med 
om de röstade i föregående kommunalval.

Det finns också tydliga skillnader mellan olika områden i hur aktivt in-
vånarna röstar i Helsingfors medborgarbudgetering. Sambandet med 
områdets utbildnings- och inkomstnivå är ändå inte lika starkt som i 
allmänna val.

Nuvarande stöd för lokal delaktighet och demokrati

Helsingfors stad stöder på flera sätt invånarnas delaktighet och möjlig-
heter att delta och kan på så vis indirekt påverka invånarnas röstnings-
vilja.
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Principerna för delaktighet i stadens förvaltningsstadga är att utnyttja 
individers och gemenskapers kunskaper och expertis, att möjliggöra 
verksamhet som sker på egna villkor och att skapa likvärdiga möjlighe-
ter till deltagande. I stadsstyrelsens beslut om tillsättande av delaktig-
hets- och interaktionsmodellen från 2017 beskrevs stadens delaktig-
hetsarbete genom tio centrala delområden för delaktighet. Dessa är lo-
kal delaktighet (stadslots- och företagslotsverksamheten), initiativ och 
respons, öppna data, digital delaktighet, öppnande av stadens lokaler 
för användning, medborgarbudgetering, sektorernas delaktighetsarbe-
te, frivilligverksamhet och påverkansorgan.

Stadens delaktighets- och interaktionsmodell betonar delaktighetsa-
spekten i all verksamhet som staden bedriver. Enligt modellen har 
stadskansliet och sektorerna i sin verksamhet på bred front beaktat vik-
ten av att stärka stadsbornas delaktighet.

Medborgarbudgeteringen OmaStadi är ett viktigt exempel på en verk-
samhetsmodell i Helsingfors som stöder såväl stadsbornas möjligheter 
att delta och påverka som närdemokratin. Alla helsingforsare över tolv 
år eller som fyller tolv under röstningsåret är röstberättigade i med-
borgarbudgeteringen. Syftet med medborgarbudgeteringen är att stär-
ka kommuninvånarnas möjligheter att påverka, främja jämlikheten och 
öka förståelsen för kommunens verksamhet.

Staden satsade på riktade åtgärder för att främja jämlikhet och tillgäng-
lighet i alla skeden av den andra OmaStadi-omgången. Till dessa åt-
gärder hörde bland annat ett aktivt partnerskap och ett omfattande 
samarbete med organisationer, åtgärder och resurser som riktades till 
vissa områden, en mångspråkig och tillgänglig kommunikation samt 
olika stödformer, exempelvis möjligheten att rösta med assistans i olika 
skeden av processen. Framöver ska kontakten med den långsiktiga 
områdesutvecklingen stärkas genom att OmaStadi blir en allt starkare 
del av områdenas verksamhet.

Stadslotsverksamheten är ett annat viktigt exempel på en verksam-
hetsmodell i Helsingfors som stöder invånarnas delaktighet och när-
demokratin. Stadslotsarna inledde sin verksamhet 2018. Stadslotsarna 
arbetar med att stärka växelverkan mellan invånarna och staden i alla 
sju stordistrikt i Helsingfors. Stadslotsarna har bl.a. ordnat och bidragit 
till många evenemang som stött delaktigheten i stadsdelarna, kommu-
nicerat om aktuella möjligheter till deltagande i områdena och gett råd 
om service och möjligheter att påverka i staden. Stadslotsarnas verk-
samhet har ökat deltagandet i sådana befolkningsgrupper som annars 
kan vara svåra att nå.
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När stadslotsverksamheten utvecklas under år 2022 ligger tyngdpunk-
ten på att främja stadsbornas mångstämmiga delaktighet och hjälpa 
dem påverka. Stadslotsarna utvecklar tillsammans med stadsborna fo-
rum och strategier som främjar delaktighet och jämlikhet så att skillna-
derna mellan olika bostadsområden beaktas. Verksamheten främjar 
också samarbete mellan olika aktörer kring delaktighet och påverkan 
och stärker med hjälp av nytt kommunikationsmaterial stadsbornas 
kännedom om möjligheterna att delta och påverka. Stadslotsarna för 
lokal delaktighet bistår även stadens sektorer i delaktighetsfrågor.

Påverkningssystemet Krut för unga är ett tredje viktigt exempel på en 
verksamhetsmodell som stöder delaktighet och demokratiskt deltagan-
de särskilt bland ungdomar. Krut har fungerat i Helsingfors sedan 2011. 
Kruts verksamhetsformer har varit stöd till självdriven verksamhet, re-
presentationsverksamhet, medborgarbudgetering och samplanering 
samt olika evenemang.

Det har gjorts en omfattande utvärdering av påverkningssystemet Kruts 
strategiperiod 2017–2021. Helsingfors använder utvärderingen som 
grund i sitt arbete för att stärka engagemanget på stadsnivå för att 
främja delaktigheten bland barn och unga. På basis av utvärderingen 
har man förberett en plan för strategiperioden 2021–2025 för mål, ut-
värdering och ledarskap på stadsnivå i Helsingfors som ska främja del-
aktigheten bland barn och unga. Planen granskar två aspekter av del-
aktighet och påverkan: hur välbefinnandet bland barn och unga kan 
stärkas samt hur barn och unga kan påverka stadens verksamhet och 
få demokratisk fostran. I planen förbinder sig Helsingfors att arbeta för 
att varje barn och ungdom ska få uppleva delaktighet och tro på sina 
möjligheter att påverka och att barnens och ungdomarnas röst ska hö-
ras mångsidigt i staden. Planen har också som mål att utveckla delta-
gandet bland barn och unga i olika områden och mått på hur den lokala 
delaktigheten förverkligas.

Vikten av att främja barns och ungas möjligheter att delta och påverka 
lyfts också fram i planen för småbarnspedagogik, förskolans, grundsko-
lans och gymnasiets läroplaner och examensgrunderna vid Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto. Systemet för beslutsfattande, det samhälleliga 
påverkandet och demokratifostran behandlas mångsidigt i skolornas lä-
roplaner och i examensgrunderna. Inom den grundläggande utbild-
ningen är målet att främja välbefinnandet, demokratin och det aktiva 
aktörskapet i medborgarsamhället. Eleverna erbjuds möjligheter att öva 
interaktionsfärdigheter och stärka delaktigheten i sin egen vardag. I 
gymnasierna studeras demokratifostran och det politiska beslutsfattan-
det särskilt inom ämnet samhällslära, där frågorna kretsar kring bl.a. de 
nationella och samhälleliga systemen och påverkandet i dem. I gymna-
siestudierna betonas dessutom övergripande kunskapshelheter vars 
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syfte är att stöda växandet som människa och stärka förmågan att ver-
ka i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Inom den yrkesinriktade ut-
bildningen ingår aktivt medborgarskap och samhällelig påverkan i de 
gemensamma delarna av examen.

Helsingforsungdomarna har också enskilda påverkanskanaler där de 
får öva på samhälleligt beslutsfattande och påverkande, till exempel 
medborgarbudgeteringens processer, ungdomsrådets verksamhet och 
initiativsystemet för ungdomar. Vartannat år väljer de 13–17-åriga 
Helsingforsungdomarna bland sig 30 ledamöter till ungdomsrådet, vars 
representanter har närvaro- och yttranderätt i sektornämnderna. Via 
ungdomarnas initiativsystem kan ungdomarna lämna in sina önskemål 
och ställningstaganden till stadens beslutsfattare.

Forskningssamarbete som källa till delaktighetsdata

Helsingfors stadskansli och sektorer följer aktivt högskolornas akade-
miska forskning om invånarnas delaktighet och röstningsbeteende. 
Under år 2022 sammanställer stadskansliet befintliga forskningsrön om 
faktorer som påverkar delaktigheten och röstningsbeteendet. På basis 
av sammanställningen kartlägger staden nya möjligheter till forsknings-
samarbete för att öka mängden forskningsbaserad kunskap i frågan.

Ett särskilt nytt forsknings- och interventionsprojekt behövs inte nöd-
vändigtvis, eftersom det går relativt bra att besvara den här frågan med 
hjälp av redan befintliga undersökningar, material och åtgärder. I bud-
geten för 2022 finns ingen reservering för att beställa ett mångårigt 
forskningsprojekt från högskolorna och genomföra ett interventionspro-
jekt. För ett sådant projekt krävs ett särskilt anslag.

Helsingfors stad deltar för närvarande i det europeiska forskningspro-
jektet EUARENAS Cities as Arenas of Political Innovation in the 
Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy som en av 
de städer som undersöks. Syftet med projektet är att undersöka hur 
sociala rörelser tillsammans med reforminitiativ i lokalförvaltningen och 
lokala försök kan få till stånd politiska ändringar samt inkluderande och 
delaktighetsfrämjande styrningsformer. För Helsingfors stad är projek-
tets viktigaste undersökningsobjekt stadslotsarnas arbete för lokal del-
aktighet. Det pågående forskningssamarbetet förbättrar Helsingfors 
stads förmåga att rikta och utveckla stadens arbete för lokal delaktighet 
och olika sätt att främja delaktigheten bland stadsborna och för samti-
digt in stadens strävanden ett starkt internationellt sammanhang.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katja Vilkama, forskningschef, telefon: 0504028766
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katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, telefon: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 102

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muokataan aloitevastauksen tiivistelmästä lause: ”Erilli-
sen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei ole tar-
peen…”

Seuraavaan muotoon: "Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen 
käynnistäminen ei välttämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen vo-
idaan vastata verraten hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineisto-
jen ja toimenpiteiden avulla."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi
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§ 35
Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om könskonse-
kvensbedömningar som en del av återuppbyggnaden efter covid-19

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minja Koskela föreslår i sin motion att det i samband med 
återuppbyggnaden efter pandemin i Helsingfors genomförs en bedöm-
ning av covid-19-krisens könskonsekvenser och att man på basis av 
denna bedömning utarbetar åtgärdsförslag för att förstärka jämlikheten. 
I motionen uttrycks särskild oro för att covid-19-krisen drabbar de kvin-
nodominerade branscherna kraftigt.

Staden har med stöd av det gemensamma kunskapsunderlaget från 
förra fullmäktigeperioden och genom kontinuerlig utveckling riktat åt-
gärderna i planeringen och verkställigheten av återhämtningen till mål-
grupper och tjänster som påverkats mest av covid-19-pandemin. Dessa 
motsvarar temana och målgrupperna som tas upp i motionen. Åter-
hämtningen förverkligas på ett verkningsfullt sätt i samarbete med sta-
dens olika sektorer, invånare, kunder, deras anhöriga, tjänsteproducen-
ter, organisationer och till exempel med HUS. Ett exempel på detta är 
ett intensifierat samarbetet inom välfärd och hälsa, såsom serviceked-
jan för våld i nära relationer i barnfamiljer samt social rehabilitering och 
arbetsverksamhet.
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I sin verksamhet strävar staden efter att främja välfärd och hälsa på ett 
omfattande sätt inom alla grupper. I planeringen av verksamheten och 
beredningen av beslut bedöms konsekvenserna ur olika synvinklar. Ef-
tersom covid-19-pandemin spelar en stor roll i förändringen i omvärl-
den, betonas en bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser i 
planeringen av tjänster och detta görs som en del av planeringen av al-
la tjänster. Åtgärdsförslag och åtgärder behandlas och genomförs som 
en del av verksamhetsplaneringen vid sektorerna.

Våren 2021 utgavs en publikation i vilken man granskar jämställdheten 
mellan könen och även behandlar covid-19. Eftersom pandemin fort-
sätter, fortgår Helsingfors stads könskonsekvensbedömningar, även 
med tanke på covid-19, som en del av sektorernas helhetsplanering 
enligt det som beskrivs ovan. När det blir aktuellt att ge ut en ny publi-
kation om jämställdheten mellan könen i Helsingfors, kommer man att 
reflektera över 2021 års resultat med tanke på pandemins effekter.

Rättsliga grunder

Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats 
av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Fullmäktige behandlar mo-
tioner minst fyra gånger varje kalenderår. En motion som underteck-
nats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta 
månader.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Bilagematerial

1 Perusteluissa mainittu julkaisu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 103

HEL 2021-010630 T 00 00 03
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa.” 

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten 
arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmuka-
ista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa 
Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen 
kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun muka-
isesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuol-
ten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 
tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.
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31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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§ 36
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av 
förutsättningarna för Rastböle campingområde

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att man utreder möjligheten att på stranden vid 
Rastböle campingområde öppna en allmän vinterbadplats som 
campingområdets besökare och stadsbor kan använda mot en 
avgift.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Harry Bogomoloff, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makko-
nen, Sami Muttilainen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 3
Anna Karhumaa, Otto Meri, Mirita Saxberg

Blanka: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgars-
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dóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Mia 
Haglund, Atte Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina 
Iskanius, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, 
Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katari-
ina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari 
Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suo-
malainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, 
Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikan-
sa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Harry Harkimo

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jape Lovén och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden tryggar förutsättningarna för verksamheten vid Rastböle cam-
pingområde.

Stadsfullmäktige beslutade 16.6.2021, § 198 att återremittera motionen 
till stadsstyrelsen för ny beredning med rösterna 38-42. Förslaget om 
återremiss formulerades enligt följande: ”Stadsfullmäktige anser att det 
med tanke på turismen i Helsingfors är viktigt att Rastböle camping-
plats bevaras. Campingplatsen är belägen vid ytterst goda kollektivtra-
fikförbindelser och medger ekologisk turism i Helsingfors: från cam-
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pingplatsen går det att ta sig överallt i Helsingfors inom en rimlig tid 
med metro och andra kollektiva trafikmedel. Det finns inte en ersätta ( 
SCHROJE: stod det så här i protokollet?)  nde plats för campingplat-
sen, där besökarna med kollektiva förbindelser kan nå olika stadsdelar. 
Därför återremitterar stadsfullmäktige ärendet för ny beredning med 
målet att campingplatsen också i fortsättningen bör utvecklas för tu-
riständamål”.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen som återremit-
terades för ny beredning.

Generalplanen 2016 och planeringsprinciperna för Botbyviken är gäl-
lande utgångspunkter för planläggning inom stadsmiljösektorn, och 
planläggningen bereds på basis av tilläggsinformation som fås i plane-
ringsprocessen.

Vid stadsmiljönämndens sammanträde 20.10.2020 beslutades om pla-
neringsprinciperna för Botbyviken och nämnden ansåg det viktigt att 
campingplatsen utvecklas som ett område för turism och inte planläggs 
som bostadsområde innan en ersättande plats i Helsingfors hittats för 
campingplatsen. Rastböle campingplats kan tills vidare användas för 
turiständamål, men man ska vara medveten om att en ersättande plats 
vid behov kan visas. Det är också möjligt att en del av Rastböle cam-
pingplats i framtiden profileras som en urban turism- och campingplats, 
och en del av funktionerna flyttas till Ultuna port. Ultuna port kan på 
lång sikt utvecklas som ett ekologiskt skogscampingcentrum och en at-
traktiv ingång till Sibbo storskog.

Utveckling av turismen i framtiden

Turisttjänster ska utvecklas samtidigt som staden växer. Turismen är 
nu i ett brytningsskede, och som bäst reder staden ut hur olika turist-
tjänster ska placeras i Helsingfors på ett mångsidigt sätt. Utöver hotell 
utvecklas turisttjänster som erbjuder upplevelser till rimligt pris som en 
del av det maritima Helsingfors. Vid Hästnässund och på Mjölö har 
staden redan uppfört Majamaja- och nollastugor, som erbjuder nya 
upplevelser och möjligheten att njuta av en kolneutral naturturism. I de-
taljplaneförslaget för Stenudden föreslås ytterligare att områdets mar-
kanvändning ska utgöras av campingplats och kvartersområde för 
byggnader som betjänar turism.

För tillfället finns det flera campingplatser i många nordeuropeiska hu-
vudstäder. Under sommaren 2021 redde stadsmiljösektorns tjänst all-
män planering av markanvändningen ut förutsättningarna för att förläg-
ga en ny typ av skogscampingområde till södra delen av Sibbo stor-
skog (Ultuna port), och genomförde en koncept- och lokalreserverings-
plan för området. I utredningsarbetet upplevdes att konceptet för en 
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ekologisk och vildmarksliknande skogscampingplats kompletterar ut-
budet av turisttjänster i Helsingfors, och en skogscampingplats sågs 
som en potentiell turistattraktion med tanke på såväl frilufts- och rekre-
ationstjänster i Östra Helsingfors som en tjänst som lockar internatio-
nella turister.  Utvecklingen av Ultuna port ansågs vara en viktig del av 
hela Sibbo storskogs utveckling. Området är i nuläget den enda egent-
liga ingången till Sibbo storskog i Helsingfors och där finns Knuters 
parkeringsområde som Helsingfors stad hyr ut till Forststyrelsen.

För närvarande pågår planer för att utveckla ingångarna till Storskogen 
både vid Hanaböle träsk i Vanda och Storskogsporten i Sibbo. Också 
Forststyrelsen ser en utveckling av Sibbo storskogens promenadstigar, 
terrängcykelstråk och skyltar som viktiga inom de kommande åren.

Ultuna port

Konceptplanen för ett ekologiskt skogscampingområde för Ultuna port 
betjänar både dem som besöker området dagtid och dem som övernat-
tar där. Planen utarbetades i gott samarbete mellan kultur- och fritids-
sektorn, stadsmiljösektorns tjänster detaljplanläggning samt stadsrums- 
och landskapsplanering, Forststyrelsen samt representanter för Sibbo 
och Vanda. I det avslutande mötet deltog även Helsingfors stads re-
presentant för turistenheten på näringslivsavdelningen. Funktionerna 
som föreslogs i konceptet, såsom en info- och samlingspunkt, cam-
pingplatser, områden reserverade för campingfordon, en skogslekpark 
samt en klätter- och terrängcykelbana, konstaterades anpassa sig väl 
till nationalparken. Planen upplevdes som utvecklingsbar och till och 
med inspirerande, och planen kan genomföras i etapper.

Planen för Ultuna port kunde genomföras som ett projekt oberoende av 
Rastböle. På lång sikt skulle det vara möjligt att bereda sig för ett mot-
svarande antal platser för campingfordon i Ultuna, som det för tillfället 
finns i Rastböle. Stadsstyrelsen konstaterar att situationen delvis har 
ändrats efter stadsfullmäktiges behandling (16.6.2021) då motiveringen 
till återremittering av ärendet för ny beredning var att det inte finns ”en 
ersättande plats för campingplatsen med kollektiva förbindelser för be-
sökarna till olika stadsdelar”. Bussen 839K går till Ultuna (Degermos-
sa). Från Östra Centrum och Landbo går bussarna 831 och 831K.

Man ska beakta att det tar flera år att noggrannare planera och plan-
lägga Ultuna port samt att anvisa finansiering för projektet. I början av 
2022 ska man börja utarbeta en delgeneralplan för Östersundom, och 
avsikten är att den godkänns under den innevarande fullmäktigeperio-
den. En omfattande utveckling av Ultuna port kräver även att infrastruk-
tur planeras och investeringar reserveras. Området Ultuna port kan ut-
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vecklas stegvis. Inga inkonsekventa mål för markanvändningen gäller i 
området.

Ultuna port kan utgöra ett bra tillägg till Helsingfors utbud av camping-
platser och turisttjänster. Ändå motsvarar Ultuna port inte Rastböle 
campingplats till sitt läge och erbjuder inte samma möjligheter med 
tanke på kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att Rastböle camping-
plats utvecklas som ett urbant resmål också i fortsättningen, vilket inte 
exkluderar att andra turistmål utvecklas parallellt.

Svaret stämmer överens med stadsmiljönämndens utlåtande. Vid be-
handling av ärendet gjorde stadsmiljönämnden enhälligt ett tillägg en-
ligt kapitlet ovan till utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 105

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 728

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisäti-
etojen pohjalta. Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölauta-
kunta piti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tär-
keänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaa-
voiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka 
Helsingissä. Rastilan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytös-
sä, kuitenkin tiedostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa 
osoitettavissa. On myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta 
profiloituu tulevaisuudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja 
osa toiminnoista siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista 
kehittää ekologiseksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoi-
maiseksi sisäänkäynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotelli-
en lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo py-
stytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen 
elämyksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta. 

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana Maankäytön yleissuunnittelu -
palvelussa on selvitetty uuden tyyppisen metsäleirintäalueen sijoittumi-
sedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle (Ultunan portti), ja tehty alue-
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elle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. Ekologisen ja erähenkisen 
metsäleirintäalueen konseptin koettiin täydentävän Helsingin matkailu-
palvelutarjontaa, ja metsäleirintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi veto-
voimakohteeksi sekä itähelsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen 
kannalta, että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Ul-
tunan portin kehittäminen nähtiin tärkeänä osana koko Sipoonkorven 
kehittämistä. Alue on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisäänkäynti Si-
poonkorpeen Helsingissä, ja siellä sijaitsee Helsingin kaupungin 
Metsähallitukselle vuokraama Knutersintien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkai-
lijoita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan, asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnit-
telu -palvelun, Metsähallituksen sekä Sipoon ja Vantaan edustajien 
kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui myös henkilö Elinkeino-osaston 
matkailuyksiköstä. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja 
kokoontumispisteen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen alu-
eiden, ulkoruokailufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja 
maastopyöräradan, todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapin-
taan. Suunnitelma koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja 
se olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voidaan todeta 
muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian 
palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, jo-
ka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin 
joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”. Ul-
tunan porttiin (Degermossa) pääsee bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja 
Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 831K. 

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen tavoiteaikataulu on kuluvan valtuus-
tokauden aikana. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyttää 
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myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.

Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan 
leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä 
ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin 
leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa 
sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan 
leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tär-
keänä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimat-
kailukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä 
sen rinnalla.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 16.06.2021 § 198
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HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet för ny beredning.

Behandling

16.06.2021 Återremitterades

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Ville Jalovaara fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen på följande grunder:

Stadsfullmäktige anser att det med tanke på turismen i Helsingfors är 
viktigt att Rastböle campingplats bevaras. Campingplatsen är belägen 
vid ytterst goda kollektivtrafikförbindelser och medger ekologisk turism i 
Helsingfors: från campingplatsen går det att ta sig överallt i Helsingfors 
inom en rimlig tid med metro och andra kollektiva trafikmedel. Det finns 
inte en ersättande plats för campingplatsen med kollektiva förbindelser 
för besökarna till olika stadsdelar. Därför återremitterar stadsfullmäktige 
ärendet för ny beredning med målet att campingplatsen också i fort-
sättningen bör utvecklas för turiständamål.

10 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige anser att det med tanke på turismen i 
Helsingfors är viktigt att Rastböle campingplats bevaras. Campingplat-
sen är belägen vid ytterst goda kollektivtrafikförbindelser och medger 
ekologisk turism i Helsingfors: från campingplatsen går det att ta sig 
överallt i Helsingfors inom en rimlig tid med metro och andra kollektiva 
trafikmedel. Det finns inte en ersättande plats för campingplatsen med 
kollektiva förbindelser för besökarna till olika stadsdelar. Därför återre-
mitterar stadsfullmäktige ärendet för ny beredning med målet att cam-
pingplatsen också i fortsättningen bör utvecklas för turiständamål.

Ja-röster: 38
Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Mari Holopainen, Kati Juva, Otso Kivekäs, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
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mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Lai-
saari, Maria Landén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 3
Katju Aro, Mia Nygård-Peltola, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Alviina Alametsä, Anna Laine

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 02.06.2021 § 173

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 19.05.2021 § 149
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HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella li-
ikuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin 
vaikutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintäa-
lueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on ki-
istatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inve-
stoinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 37
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om Helsing-
fors som Europas fågelhuvudstad

HEL 2021-006771 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 19 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors utarbetar en plan för att trygga en mångsidig och 
ökad fågelfauna samt förbättra möjligheterna till fågelskådning och na-
turhobbyer på lika villkor. Vi föreslår att Helsingfors ska utses till Euro-
pas fågelhuvudstad.

Stadsmiljösektorns miljötjänster har åtagit sig att göra upp en fågelplan 
under de närmaste åren. I planen samlas åtgärder för att trygga de 
många fågelarter som häckar i staden samt för att förbättra möjlighe-
terna till fågelskådning och naturhobbyer. 

I Helsingfors häckar årligen ca 150 fågelarter. Det stora antalet arter 
förklaras med den mångsidiga naturen i Helsingfors. I staden finns oli-
ka livsmiljöer såsom skärgård, urskogar, åkrar och andra kulturmiljöer 
samt olika våtmarker. De mest betydande våtmarkerna är fågelområdet 
Gammelstadsviken, som även är internationellt känt, samt fågelreser-
vaten Torpviken, Bruksviken och Kapellviken i Östersundom.
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Helsingfors har redan länge skyddat områden med värdefullt fågelliv. 
Det första beslutet om att skydda Gammelstadsviken gjordes 1962, då 
209 hektar våtmark fredades. Nu för tiden är det fredade områdets 
areal sammanlagt 305 hektar. I stadens naturskyddsprogram 2015—
2024 föreslogs att 14 nya värdefulla fågelområden med en total yta på 
mer än 70 hektar ska fridlysas. Fredningsprocessen för flera områden 
pågår som bäst och en del har redan fått skydd.

Helsingfors har arbetat målmedvetet och långsiktigt för att värna om 
fågelfaunan i de våtmarker som staden äger. Fågellivet beaktas i sta-
dens naturvårdsarbete.  För att trygga häckningsfriden på fredade skär 
har det rests skyltar som förbjuder landstigning på skären under häck-
ningssäsongen. Enligt fridlysningsbestämmelserna för de fredade våt-
markerna är det förbjudet att röra sig på området under fåglarnas 
häckningstid.

I verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald i 
Helsingfors 2021-2028 (LUMO-programmet) föreslås flera åtgärder för 
att förbättra fågellivets livsvillkor - i skärgården, skogarna, våtmarkerna 
och i parkerna.

Helsingfors erbjuder ypperliga platser för fågelskådning som hobby. 
Konstruktioner som underlättar fågelskådningen, såsom fågeltorn, 
plattformar och gömslen har byggts i synnerhet kring Gammelstadsvi-
ken. Hindersfria naturstigar till Stenudden, Borgnäset och Fårholmen 
med plattformar för fågelskådning betjänar alla besökare. En ny till-
gänglig gömma byggs på Fårholmen i år.

Staden informerar om fågellivet på tavlor vid platser och längs natursti-
gar samt på webben. År 2017 publicerade staden en diger bok om det 
unika fågellivet i Helsingfors skärgård (Lukuja luodoilta -Helsingin saa-
ristolinnut nyt ja ennen). Gammelstadsvikens historia, fågelliv och för-
ändringar samt naturvårdsarbetet presenteras också i en bok om Vik.

På basis av det mångsidiga fågellivet och de många arterna kan 
Helsingfors med fog utnämna sig till Europas fågelhuvudstad. Färre ar-
ter (120-133) häckar bland annat i Berlin, London, Moskva och Stock-
holm. I Tallinn häckar nästan samma antal (149) som i Helsingfors. 
Helsingfors erbjuder intressanta och unika platser för dem som är in-
tresserade av fåglar. Platserna är lättillgängliga och erbjuder service 
som stöd för hobbyn.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet. Möjligheten att utse Helsingfors 
till Europas fågelhuvudstad bedöms i samband med att fågelplanen 
färdigställs.
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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.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 79

HEL 2021-006771 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

31.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kappaleen 12 viimeiset virkkeet korvataan seuraa-
vasti: Linnustosuunnitelman valmistumisen yhteydessä arvioidaan 
mahdollista julistautumista Euroopan lintupääkaupungiksi.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 12 viimeiset virkkeet korvataan seuraavasti: 
Linnustosuunnitelman valmistumisen yhteydessä arvioidaan mahdollis-
ta julistautumista Euroopan lintupääkaupungiksi.
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Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Amanda Pasasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

24.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 496

HEL 2021-006771 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa että, monipuolisen ja -lajisen pe-
simälinnuston, suurten ja näyttävien muuttojen ja aivan keskustassakin 
näkyvien suurten lintuparvien perusteella Helsinki voisi perustellusti ju-
listautua Euroopan lintupääkaupungiksi. Aloitteessa esitetty tarve 
Helsingin linnustosuunnitelman laatimisesta on kannatettava.

Helsingin linnusto on rikas ja monilajinen

Helsingissä pesii nykyään vuosittain noin 150 lintulajia, mikä on kaksi 
kolmasosaa Suomen pesimälajeista. Suuri lajimäärä selittyy Helsingin 
luonnon monipuolisuudella. Kaupungista löytyy erilaisia elinympäristöjä 
kuten saaristoa, vanhoja metsiä, peltoja ja muita kulttuuriympäristöjä 
sekä erilaisia kosteikkoja. Kosteikoista selvästi merkittävimpiä ovat 
kansainvälisestikin tärkeä lintualue Vanhankaupunginlahti ja Ös-
tersundomissa sijaitsevat lintulahdet Torpviken, Bruksviken ja Kapellvi-
ken. 
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Helsingin pesimälajien määrä on kasvanut 20 vuodessa. Vuosina 
1996–1997 toteutetussa Helsingin lintuatlaksessa saatiin pesintään viit-
taavia havaintoja 140 lajista. Helsingin laajentuminen Östersundomiin 
on tuonut pesimälajistoon useita lajeja lisää, kuten kehrääjän, metson 
ja sääksen. Pesimälajistossa esiintyy useita uhanalaisia ja harvinaisia 
lintulajeja. Helsinkiin on reilussa kahdessa vuosikymmenessä asettunut 
ainakin seitsemän uutta lajia: laulujoutsen, merihanhi, harmaahaikara, 
merimetso, merikotka, valkoselkätikka ja urpiainen. 

Suurin osa uusista lintulajeista on valinnut ensimmäiseksi pesimä-
paikakseen luonnonsuojelualueen, erityisesti Vanhankaupunginlahden, 
tai jonkin aiemmin puolustusvoimille kuuluneen saaren. Tämä osoittaa 
laajojen ja rauhallisten alueiden tärkeyden paitsi nykyisten, myös kau-
punkiin levittäytyvien lajien kannalta. Helsingin lintulajiston muutokset 
heijastelevat myös laajempia muutoksia lajien levinneisyyksissä ja 
runsauksissa. 

Toimet linnuston elinolojen parantamiseksi onnistuneet hyvin

Helsinki on tehnyt jo varhain merkittäviä päätöksiä suurien linnustolli-
sesti arvokkaiden alueiden suojelemiseksi. Vanhankaupunginlahden 
ensimmäinen suojelupäätös tehtiin jo vuonna 1962, jolloin rauhoitettiin 
209 hehtaaria kosteikkoa. Nykyisin rauhoitetun alueen pinta-ala on 305 
hehtaaria. Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 
esitettiin rauhoitettavaksi 14 uutta linnustollisesti arvokasta aluetta, joi-
den pinta-ala on yhteensä yli 70 hehtaaria. Monen alueen rauhoitus-
prosessi on parhaillaan käynnissä ja osa on jo saatu suojelun piiriin. 

Laajojen, arvokkaiden luontoalueiden lisäksi on huolehdittava niitä yh-
distävien viheralueiden ja ekologisten yhteyksien säilyttämisestä. 
Maankäytön ja muun kaupunkisuunnittelun tarpeisiin on viime vuosien 
aikana selvitetty Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa sekä kau-
pungin niittyverkostoa. Verkostosuunnitelmien tavoitteena on turvata 
merkittävien alueiden ja yhteyksien säilyminen maankäytön muuto-
spaineista huolimatta. 

Helsinki on toiminut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti omistamiensa 
lintukosteikkojen luontoarvojen vaalimisessa. Matalien ja rehevien 
merenlahtien luontainen kehitys johtaa ruovikoitumiseen ja vähitellen 
umpeenkasvuun. Umpeenkasvua on ehkäisty vuosittain ruovikon niitoil-
la, laiduntamisella ja puuston poistoilla. Kosteikkolintujen kannalta hyvä 
pesimäympäristö koostuu avovesialueista, lampareista, matalista ran-
taniityistä ja ruovikoiden muodostamasta mosaiikkimaisesta kokonai-
suudesta. Pienpetopyynneillä on turvattu pesimälinnuston onnistunut 
pesintä. Vanhankaupunginlahdelta saatuja hyviä kokemuksia ja käytän-
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töjä jatketaan Östersundomin lintuvesillä, jossa kosteikkojen kunnostus 
on saatu viime vuosien aikana käynnistettyä.

Linnusto otetaan huomioon myös kaupungin luonnonhoitotyössä. La-
hopuuta jätetään kolopesijöille, hakkuu- ja raivaustöitä tehdään lintujen 
pesintäajan ulkopuolella, tiheikköjä jätetään, suositaan eri metsäpuula-
jeja ja kerroksellista metsärakennetta. Niittotyöt tehdään maapesintäi-
set linnut huomioiden ja ajoitetaan kesän loppuun. 

Rauhoitettujen lintuluotojen pesintärauhan turvaamiseksi on pystytetty 
maihinnousukieltokylttejä, joissa kielletään saarille nousu pesimäkau-
den aikana. Suojeltujen lintukosteikkojen rauhoitusmääräyksissä kielle-
tään alueilla liikkuminen lintujen pesintäaikaan. Määräysten valvontaa 
on järjestetty erityisesti Vanhankaupunginlahdella. 

Vesilintujen metsästyksen rajoittaminen otetaan huomioon uusien lu-
onnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksissä. Tuoreimpana esimerk-
kinä on keväällä 2021 rauhoitettu Tiirakari, jonka määräyksiin liitettiin 
lintujen metsästyskielto. Vuonna 2021 aloitettiin vesilläliikkujien luonto-
tietoisuuden parantaminen mm. kokoamalla luontoviisas.hel.fi  - netti-
sivut ja tekemällä yhteistyötä veneseurojen ja -vuokraajien kanssa.

Uudessa Helsingin kaupungin luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa (LUMO-ohjelma) 2021-2028 esitetään lukuisia toi-
menpiteitä linnuston elinolojen parantamiseksi niin saaristossa, metsis-
sä, kosteikoilla kuin rakennetuissa puistossa. 

Lintuharrastuksen kehittäminen

Helsinki tarjoaa lukuisia, erinomaisia kohteita lintuharrastukseen. Lintu-
jen katselua helpottavia rakenteita kuten lintutorneja, lintulavoja ja piilo-
kojuja on rakennettu erityisesti Vanhankaupunginlahden ympärille. 
Esteettömät Kivinokan ja Pornaistenniemen Lammassaaren luontopo-
lut lintujen katselulavoineen palvelevat kaikkia kävijöitä. Uusi, esteetön 
piilokoju rakennetaan tänä vuonna Lammassaareen. Tulevaisuudessa 
yhä useampi luonnossa liikkujan palvelurakenne on tarkoitus toteuttaa 
ainakin osittain esteettömänä.

Helsingin luontokohteisiin rakennetuissa infotauluissa ja luontopoluilla 
kerrotaan muun luonnon ohella myös linnustosta. Kaupunkilinnustosta 
ja kiinnostavista lintupaikoista löytyy tietoa myös kaupungin nettisivuil-
la. Kaupunki julkaisi vuonna 2017 laajan Helsingin ainutlaatuisesta saa-
ristolinnustosta kertovan kirjan ”Lukuja luodoilta - Helsingin saaristolin-
nut nyt ja ennen”. Vanhankaupunginlahtea esittelevä Viikki–kirja kuvaa 
laaja-alaisesti lahden historiaa, linnustoa ja sen muutoksia sekä hoito-
työtä.
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Lintuharrastukseen liittyvä luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja 
on tutkitusti terveyttä edistävää toimintaa. Helsingin uuteen LUMO-
ohjelmaan sisältyy Luontopalvelulinjauksen laatiminen. Tavoitteena on 
tehdä suunnitelma luonnon virkistyskäytön kehittämiseksi, luonnon ter-
veysvaikutusten turvaamiseksi ja luonnontuntemuksen parantamiseksi.

Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

Helsinki voisi perustellusti julistautua Euroopan lintupääkaupungiksi. 
Pesimälajien määrissä muun muassa Berliini, Lontoo, Moskova ja Tuk-
holma jäävät selvästi taakse (120–133 lajia), vaikka niiden pinta-alat 
ovat, Tukholmaa lukuun ottamatta, selvästi Helsinkiä suurempia. Tal-
linnan alueella pesii melko tarkalleen sama määrä lajeja (149) kuin 
Helsingissä. Lintuja harrastaville Helsinki tarjoaa mielenkiintoisia ja ai-
nutlaatuisia kohteita, jotka ovat helposti saavutettavia ja joissa on har-
rastusta tukevia luontopalveluita.

Aloitteessa esitetty tarve Helsingin linnustosuunnitelman laatimisesta 
on kannatettava. Ympäristöpalvelut sitoutuu suunnitelman laatimiseen 
lähivuosien aikana. Suunnitelmaan kootaan pääkaupungin linnuston 
kannalta merkittävät toimenpiteet, joilla monipuolinen ja rikas pesimä-
linnusto turvataan kaupungissa. Lisäksi suunnitelmassa esitetään kon-
kreettisia toimenpiteitä lintu- ja luontoharrastuksen parantamiseksi kai-
kille, huomioiden yhdenvertaisesti kaupungin asukkaat ja myös matkai-
lijat. Toimenpiteitä voidaan osoittaa esimerkiksi arvokkaiden linnusto-
kohteiden rauhoittamiseen, alueiden kunnostukseen ja hoitoon, lintuja 
huomioivaan kaupunkisuunnitteluun, lintujen ravinnon ja pesimäpaikko-
jen monipuoliseen tarjontaan, lintujen törmäysvaarojen vähentämiseen, 
uusien esteettömien rakenteiden suunnitteluun ja lintupääkaupungin 
monipuoliseen markkinointiin. Suunnitelmaan sisällytetään toimenpitei-
den kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 38
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om att pigga upp 
stadsrummet kring Kaserntorget

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder möjligheten att göra Kaserntorget till en permanent 
levande stadsmiljö till exempel genom att omvandla Kaserngatan och 
Lilla Robertsgatan till gågator och utreda möjligheten att planera en 
lekplats vid Kaserntorget.

Enligt strategiprogrammet planerar och bygger Helsingfors ett attraktivt, 
trivsamt och vackert stadsrum på såväl gamla som nya områden. Ett 
bra stadsrum lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund att 
mötas i staden året runt, erbjuder platser att dröja sig kvar och vistas 
på, skapar ett rum för kommersiella tjänster och utgör en scen för of-
fentlig verksamhet.

Erfarenheter av försöket med sommargator vid Kaserntorget

Sommarens uteservering på Kaserntorget öppnades 12.6.2021. Den 
lockade 310 000 besökare till torget, och 170 000 matportioner såldes. 
Kundplatserna var 300 färre än på Senatstorgets uteservering somma-
ren 2020. Som en del av Kaserntorgets sommar genomfördes försöket 
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med sommargator vid Kaserntorget. Försöket gick ut på att Kasernga-
tan och Norra Magasinsgatan för sommaren omvandlades till sommar-
gator som skulle locka till sig fotgängare. I gaturummet vid sommarga-
torna byggdes tillfälliga vistelseplatser (s.k. skär) med bänkar och väx-
ter. Dessutom uppfördes parkletserveringar på gatorna av företag i om-
rådet.

Data som samlats in om antalet besökare i området kring Kaserntorget 
visar att fotgängartrafiken i regel var livligast om vardags- och lördags-
kvällarna. Enligt trafikräkningen var fotgängarna på trottoaren på andra 
sidan Norra Magasinsgatan i medeltal 1 100 i maj, medan medeltalet 
hade stigit till hela 1 300 fotgängare om dygnet i juli–augusti. I kors-
ningen mellan Kaserngatan och Norra Magasinsgatan utfördes manu-
ella räkningar, som visade att antalet fotgängare hade fördubblats, 
ibland rentav fyrdubblats, jämfört med situationen före försöket. På 
Högbergsgatan så gott som fördubblades antalet fotgängare. Jätteser-
veringens effekt på antalet fotgängare i gaturummet framgår tydligt av 
dygnsvariationen: Under försöket var antalet fotgängare på gatorna 
överlägset störst om kvällarna, då också skillnaden till perioden före 
försöket var störst.

Data för beräkningarna samlades in med en Eco-Counter-räknare (fot-
gängare) på Norra Magasinsgatan och med manuella räkningar och vi-
deoräkningar (fotgängare, cyklister, biltrafik) i korsningarna mellan Uni-
onsgatan och Södra Magasinsgatan, Fabiansgatan och Norra Ma-
gasinsgatan, Kaserngatan och Norra Magasinsgatan, Skillnadsgatan 
och Lilla Robertsgatan samt Södra Esplanaden och Högbergsgatan 
17.5–26.8.2021. Dessutom gjordes observationer av användare i om-
rådet kring Kaserntorget 2.7.2021 och 12.8.2021. Fokus i observatio-
nerna låg på att följa hur användarna vistades och rörde sig i korsning-
en mellan Unionsgatan och Norra Magasinsgatan. Dessutom intervjua-
des personer som använde gatan.

Mängden biltrafik på Kaserngatan och Norra Magasinsgatan minskade 
avsevärt till ungefär en tredjedel av mängden under beräkningsperio-
den före försöket. Här bör dock trafikmängdernas årsvariation beaktas. 
Om somrarna är trafiken inte lika livlig som under resten av året på 
grund av semesterperioden. De mer exakta resultaten av beräkningar-
na om biltrafiken blev klara i början av hösten 2021. Enligt information 
från stadsmiljösektorn visar resultaten att biltrafiken minskade avsevärt 
på Kaserngatan och Norra Magasinsgatan, men endast i ringa mån 
flyttade till närliggande gator. Till exempel på Unionsgatan, som leder 
till hamnen, observerades inga trafikstockningar, varken i trafikräkning-
en eller genom observationer på plats.
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Resultaten av användarobservationerna visar att fotgängarna inte infri-
ade förhoppningarna om att de skulle börja använda gaturummet. 
Största delen av fotgängarna rörde sig fortsättningsvis längs trottoarer-
na trots att motorfordonstrafiken på gatorna hade lugnats ner avsevärt 
med ”Gårdsgata”-vägmärken. Trots åtgärderna för att lugna ner trafiken 
gick 95 % av fotgängarna på Kaserngatan fortsättningsvis på trottoa-
rerna, där säkerheten dessutom tidvis äventyrades av personer som 
körde olagligt med elsparkcykel. Enligt vägtrafiklagen har gående fri 
passage överallt inom verkningsområdet för ett ”Gårdsgata”-vägmärke 
och förare har väjningsplikt mot dem.

Majoriteten av cyklisterna åkte laglydigt på körbanan. När bilisterna 
vande sig vid det nya arrangemanget sjönk situationshastigheterna och 
antalet felparkeringar minskade. Platskrav på körbanan vid räddnings-
verkets lyftplatser, fotgängare som går på trottoaren i stället för körba-
nan och enkelriktade gator ökar i allmänhet körhastigheterna. Dessa 
faktorer påverkade körhastigheterna och det allmänna beteendet i trafi-
ken också på sommargatorna. Sommargatan verkar inte ha orsakat 
trafikstockningar i korsningen mellan Norra Magasinsgatan och Uni-
onsgatan, men alla var inte på det klara med väjningsreglerna.

Vistelseskären som placerats i gaturummet en bit från uteserveringen 
lockade i sig inte besökare till vistelse i någon större mån. Därför 
önskades fler aktiviteter och växter på gatorna, kortare avstånd mellan 
skären och sätt att begränsa biltrafiken. Parkletserveringarna användes 
aktivt den första soliga observationsdagen. Sommarens uteservering 
på Kaserntorget lockade besökare till sommargatan och vice versa loc-
kades människor från Esplanadparken via sommargatan till Kaserntor-
get med tanke på att sommargatan låg relativt avsides från fotgängar-
nas rutter. I sammandraget av användarobservationerna konstateras 
att användarna förhåller sig positivt till motsvarande försök så länge 
som grundförutsättningarna för trafiken inte äventyras. Försöket med 
sommargator vid Kaserntorget stöder starkt tanken på lokala gator, 
som förekommer i klassificeringen av gatunätet som är under arbete. 
De lokala gatorna betjänar den lokala markanvändningen och fungerar 
framför allt som en livsmiljö för människor.

Kaserngatan och Lilla Robertsgatan som gågator

Det finns omständigheter beträffande den nuvarande markanvändning-
en och funktionerna som måste beaktas då man överväger att göra 
försöket med sommargator permanent kring Kaserntorget och utvidga 
det till Lilla Robertsgatan. Söder om Kaserntorget ligger Gardeskaser-
nen, som för tillfället förnyas. För närvarande är bland annat försvars-
ministeriet och Huvudstaben inrymda i kvarteret, som juridiskt sett är 
militärt område. Skyddspolisen ska flytta in i samma kvarter i de nya lo-
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kalerna som byggs vid Fabiansgatan. Flytten beräknas gå av stapeln 
2024. Alla aktörer med verksamhet i kvarteret har stränga säkerhets-
krav och deras driftsäkerhet måste säkerställas även från gatuområdet, 
vilket medför utmaningar för utvecklingen av gaturummet.

Enligt erfarenheterna från Stora Robertsgatans gågata kan man anta 
att Lilla Robertsgatan skulle få trafikproblem av motsvarande slag som 
Stora Robertsgatan om den omvandlades till gågata. Dessutom krävs 
investeringar i ombyggnad och gatuarrangemang om en gata omvand-
las till gågata.

Stora Robertsgatan är en gågata där obehörig trafik dock har observe-
rats. På gatan kör till exempel taxibilar, servicefordon utanför de klock-
slag som vägmärkena tillåter (vardagar kl. 11–19) och matbud, vars 
verksamhet inte kan betraktas som servicetrafik. Den olovliga motor-
fordonstrafiken på Stora Robertsgatans gågata har från första början 
varit ett problem, som man försökt åtgärda genom trafik- och gatupla-
nering, parkeringsövervakning och kommunikation. Det är också tillåtet 
att köra fram till fastigheterna längs gågatan om ingen annan körförbin-
delse till fastigheterna finns. Det finns ett behov av fungerande vägbar-
riärer på gatan eftersom de sänkbara pollarna som installerats i ter-
rängen endast där man kör ut från gågatan inte har räckt till för att hind-
ra biltrafiken på gatan och upprepade gånger har varit i olag.

Försöket med sommargatorna visar att ett planerat gaturum inte är till-
räckligt för att locka användare till gatan, utan det behövs ett skäl att 
komma till platsen och satsningar av privata aktörer. För att öka ande-
len gångtrafik på axeln Kaserngatan–Lilla Robertsgatan borde de aktö-
rer som är verksamma i fastigheterna involveras i planeringen. Det 
skulle innebära långsiktiga förhandlingar med aktörerna.

En detaljplaneändring för området kring Kaserntorget bereds för närva-
rande. Byggnaden intill torget ska rivas och ersättas med en byggnad 
som förutom en dagligvarubutik också ska inrymma nya kontors- och 
restauranglokaler. Målet är att lokalerna i marknivå öppnar sig mot Ka-
serntorget och att verksamheten beroende på årstiden kan breda ut sig 
på torget. Projektet torde slutföras under senare hälften av 2020-talet. 
Tack vare den nya detaljplanen kan evenemang framöver ordnas på 
torget, bl.a. eftersom evenemangsel och evenemangsvatten kan byg-
gas, vilket dock förutsätter att man kommer överens om finansieringen.

Stadsstyrelsen håller med stadsmiljönämnden om att Kaserntorgsom-
rådets avsides läge i förhållande till kollektivtrafikens knutpunkter och 
bristen på lockande aktiviteter inte stöder tanken på att omvandla Ka-
serngatan och Lilla Robertsgatan till gågator.
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I samband med trafiksystemplanen för stadskärnan utvärderas gatuav-
snitt i stadskärnan vars tillgänglighet för fotgängare bör förbättras med 
hänsyn till erfarenheterna av trafiken under försöket med sommargator 
vid Kaserntorget och på Stora Robertsgatan. Utvärderingen av vilka 
förbättringar som behövs kommer att göras tillsammans med närings-
livsaktörerna och invånarna i området. Arbetet följer Helsingfors cent-
rumvision-riktlinjerna för planering av markanvändning och trafik i 
stadskärnan, som godkändes av stadsstyrelsen 25.1.2021 (57 §).

En lekpark på Kaserntorget

Önskan om en lekpark på Kaserntorget som framfördes i motionen är 
utmanande. Kaserntorgets omgivning stöder inte en säker lek. Områ-
det omges av gator, och en lekplats måste därför enligt bestämmelser 
omgärdas av ett 1,4 meter högt staket. Lekredskapen måste placeras 
på stötdämpande säkerhetsunderlag. Den behandlade markytan och 
lekplatsens anordningar skulle därför passa dåligt ihop med det kultur-
historiskt viktiga torgets stadsbildsmässiga profil. Kaserntorget är en 
byggnads- och kulturhistoriskt viktig byggd kulturmiljö av riksintresse 
(RKY), vars öppna rum tillsammans med de omgivande byggnaderna 
utgör en viktig helhet. Torgets yta är behandlad med ett sammanhäng-
ande mönster, och ett väldigt konstverk ingår i kompositionen. En per-
manent lekplats skulle avsevärt begränsa torgets flexibla och 
mångsidiga användningsmöjligheter. Staden har ont om plats där det 
går att ordna evenemang.

Det finns redan fyra lekplatser på mindre än 500 meters avstånd från 
Kaserntorget. I centrummiljön har lekplatserna i regel placerats i par-
ker. I parkerna kan markytan behandlas enligt de säkerhetskrav 
lekredskapen ställer utan att den högklassiga stadsbilden lider. Samti-
digt skyddar växtligheten lekmiljön mot buller- och partikelutsläpp. En 
vård- och utvecklingsplan för Observatorieberget blev färdig för tio år 
sedan. I planen anvisas en ny lekplats i parken vid början av Fabians-
gatan nära Grundskolan Norsen. Den närmare planeringen och byg-
gandet av lekparken kan inledas som en del av restaureringen av Ob-
servatoriebergets park. Restaureringen av parken ingår inte i investe-
ringsprogrammet för 2021–2030 i 2021 års stadsbudget.

Enligt strategiprogrammet ska ett livskraftsprojekt för centrum inledas 
under den pågående fullmäktigeperioden. Projektet innebär satsningar 
på ett trivsamt stadsrum som är tillgängligt för fotgängare. Utvecklingen 
av promenadcentrum planeras med förra fullmäktigeperiodens bered-
ning som grund och förslaget föreläggs beslutsfattarna.
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Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet och har kompletterats med ett stycke om det 
aktuella läget i detaljplaneläggningen för Kaserntorget.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 69

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 538

HEL 2021-007727 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasarmitorin kesäkatukokeilun yhteydessä vuonna 2021 torilla vieraili 
310 000 kävijää ja ruoka-annoksia myytiin 170 000 kpl. Asiakaspaikko-
ja oli 300 kpl vähemmän kuin Senaatintorin terassilla kesällä 2020. Ke-
säterassi avattiin 12.6. Kasarmitorin ympäristön käyttäjämääristä kerät-
tiin dataa eco counter -laskimella (jalankulku) Pohjoisella Makasiinika-
dulla sekä käsin- ja videolaskennoilla (jalankulku, pyöräily, autoliiken-
ne) Unioninkadun ja Eteläisen Makasiinikadun, Fabianinkadun ja Po-
hjoisen Makasiinikadun, Kasarmikadun ja Pohjoisen Makasiinikadun, 
Erottajankadun ja Pienen Roobertinkadun sekä Eteläesplanadin ja 
Korkeavuorenkadun risteyksissä 17.5.–26.8. välisenä aikana. Lisäksi 
Kasarmitorin ympäristössä tehtiin käyttäjähavainnointia kahtena pä-
ivänä 2.7. ja 12.8. Havainnoinnissa keskityttiin käyttäjien oleskeluun, li-
ikkumiseen sekä Unioninkadun ja Pohjoisen Makasiinikadun risteyk-
seen sekä haastateltiin kadun käyttäjiä.

Vilkkaimmat jalankulkumäärät ajoittuivat pääsääntöisesti ilta-aikaan ar-
kisin ja myös lauantaisin. Liikennelaskentojen mukaan toukokuussa ja-
lankulkijoita oli Pohjoisen Makasiinikadun toisen puolen jalkakäytävällä 
keskimäärin 1100, kun heinä-elokuussa keskimääräinen jalankul-
kumäärä oli noussut 1250–1300 jalankulkijaan vuorokaudessa. Kasar-
mikadun ja Pohjoisen Makasiinikadun välisessä risteyksessä suoritetu-
issa käsilaskennoissa jalankulkijoiden määrä oli noin kaksinkertainen ja 
ajoittain jopa nelinkertainen verrattuna kokeilua edeltäneeseen tilan-
teeseen. Korkeavuorenkadulla jalankulkijamäärät lähes kaksinker-
taistuivat. Jalankulkijamäärien vuorokausivaihtelussa näkyy hyvin jätti-
terassin vaikutus katutilan jalankulkijamääriin, sillä kokeilun aikana ka-
tujen jalankulkijamäärät olivat huomattavasti suurimmat iltaisin ja ero 
kokeilua edeltäneeseen ajanjaksoon merkittävin. 

Autoliikennemäärät vähenivät merkittävästi Kasarmikadulla ja Pohjoi-
sella Makasiinikadulla eli noin kolmasosaan kokeilua edeltäneeseen 
laskentajaksoon suhteutettuna. Tässä toki tulee huomioida liikenne-
määrien kausivaihtelu. Kesäaikaan on vähemmän liikennettä kuin mui-
na vuodenaikoina lomakaudesta johtuen. Tarkemmat autoliikenteen 
laskentatulokset saamme syyskuun loppuun mennessä. 

Käyttäjähavainnoinnin tulosten mukaan jalankulkijat eivät ottaneet katu-
tilaa käyttöönsä toivotulla tavalla. Tieliikennelain mukaan ”Pihakatu” -
liikennemerkin vaikutusalueella jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoi-
keus kaikilla sen alueilla ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvolli-
suus heihin nähden. Kasarmikadulla 95 % jalankulkijoista käyttivät 
edelleen jalkakäytäviä, joilla lisäksi laittomasti ajelevat sähköpotkulaut-
ailijat aiheuttivat ajoittain vaaratilanteita. 
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Pyöräilijöistä valtaosa käytti oikeaoppisesti ajorataa. Autoilijoiden tilan-
nenopeudet rauhoittuivat ja väärinpysäköinti vähentyi, kun he tottuivat 
uuteen järjestelyyn. Pelastuslaitoksen nostopaikkojen tilavaatimukset 
ajoradalla, jalankulkijoiden jalkakäytävien käyttö ajoradan sijaan ja ka-
tujen yksisuuntaistamiset yleisesti kasvattavat ajonopeuksia. Nämä te-
kijät vaikuttivat myös kesäkatujen ajonopeuksiin ja yleisesti ottaen lii-
kennekäyttäytymiseen. Kesäkadun ei havaittu ruuhkauttavan liikennet-
tä Pohjoisen Makasiinikadun ja Unioninkadun risteyksessä, mutta väi-
stämissäännöissä oli epäselvyyksiä.

Kauempana kesäterassista sijainneet luodot itsessään eivät olleet riit-
täviä houkuttelemaan oleskelemaan ja siksi kaduille toivottiin lisää toi-
mintoja, kasvi-istutuksia, luotojen sijoittelua lähemmäs toisiaan ja kei-
noja hillitä autoliikennettä. Parklet -terassit olivat aktiivisessa käytössä 
ensimmäisenä aurinkoisena havainnointipäivänä. Kasarmitorin kesäte-
rassi toimi houkuttimena kesäkadulle ja myös toisinpäin Esplanadin pu-
istosta kesäkadun kautta Kasarmitorille ottaen huomioon, että kesäkatu 
sijaitsi melko syrjässä suhteessa jalankulun läpikulkureitteihin. 

Käyttäjähavainnoinnin yhteenvedossa todetaan, että käyttäjät suh-
tautuvat vastaaviin kokeiluihin positiivisesti, kunhan liikenteen peruse-
dellytyksistä huolehditaan. Kasarmitorin kesäkatukokeilu tukee vahvasti 
valmisteilla olevan katuverkon luokittelutyön ajatusta paikalliskaduista, 
jotka palvelevat paikallista maankäyttöä ja toimivat ennen kaikkea ih-
misten elinympäristöinä. 

Kesäkatukokeilun muuttamista järjestelyiltään pysyväksi Kasarmitorin 
ympäristössä sekä laajentamista Pienelle Robertinkadulle liittyy myös 
huomioitavia nykyiseen maankäyttöön ja toimintoihin liittyviä seikkoja. 
Kasarmitorin eteläpuolella on Kaartin kasarmi, jota ollaan uudistamas-
sa. Tällä hetkellä korttelin tiloissa toimii mm. Puolustusministeriö ja 
Pääesikunta ja se on juridisesti sotilasaluetta. Suojelupoliisi muuttaa 
samaan kortteliin Fabianinkadun puolella rakenteilla olevaan uuteen to-
imitilaan arviolta vuonna 2024. Kaikilla korttelin toimijoilla on tiukat tur-
vallisuusvaatimukset ja heidän toimintavarmuus on turvattava myös ka-
tualueelta käsin, mikä aiheuttaa haasteita katutilan kehittämiselle. 

Iso Roobertinkatu on kävelykatu, jolla on kuitenkin havaittu olevan sin-
ne kuulumatonta liikennettä, kuten takseja, huoltoajoneuvoja liikenne-
merkkien sallimien kellonaikojen (arkisin 19-11) ulkopuolella sekä ruo-
kalähettejä, joiden toimintaa ei voida katsoa huoltoajon piiriin kuuluvak-
si. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne Ison Roobertinkadun kävelykadul-
la on ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja 
katusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin. 
Lisäksi kävelykatua pitkin on sallittua ajaa kiinteistöille, mikäli kiinteistö-
ille ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Kadulle tarvittaisiin toimivat ra-
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kenteelliset ajoesteet, sillä maastoon vain kävelykadun ulosajo kohtiin 
asennetut alas laskeutuvat pollarit eivät ole riittäneet estämään ajelua 
kadulla ja niiden toiminnassa on havaittu toistuvasti ongelmia. Siten vo-
idaan olettaa, että Pienen Roobertinkadun muuttamisesta kävelyka-
duksi olisi seurauksena vastaavantyyppiset liikenteelliset ongelmat kuin 
Isolla Roobertinkadulla. Kävelykaduksi muuttaminen edellyttää myös 
rakenteellisia muutoksia katujärjestelyihin ja edelleen investointeja.

Kesäkatukokeilun tulokset osoittavat, ettei katutilan suunnittelu pel-
kästään riitä houkuttelemaan kaduille käyttäjiä vaan edellyttää myös 
syyn saapua kohteeseen ja yksityisten toimijoiden panosta. Jos 
Kasarmikatu - Pikku Roobertinkatu -akselia halutaan kehittää kävely-
painotteisemmaksi, tulisi kiinteistöjen toimijat kytkeä suunnitteluun mu-
kaan. Tämä tarkoittaisi pitkäjänteisiä neuvotteluja toimijoiden kanssa. 

Kasarmitorin ympäristön syrjäinen sijainti joukkoliikenteen solmupistei-
stä ja käyttäjiä houkuttelevien toimintojen vähyys eivät tue Kasarmika-
dun ja Pienen Roobertinkadun muuttamista kävelykaduiksi. Ydinkes-
kustan liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä arvioidaan ydin-
keskustan alueella katuosuuksia, joissa käveltävyyttä on syytä paran-
taa ottaen huomioon kokemukset Kasarmitorin kesäkatukokeilun ja 
Ison Roobertinkadun liikenteestä. Arviointia käveltävyyden parantami-
sesta tullaan tekemään yhdessä alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden 
kanssa. Työssä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä linjauksia 
25.1.2021.

Aloitteessa esitetty toive leikkipuiston sijoittamisesta Kasarmitorille on 
haastava. Kasarmitorin ympäristö ei tue turvallista leikkiä. Aluetta ra-
jaavat kadut ja sen vuoksi leikkialue olisi rajattava määräysten mukai-
sella 1,40 m korkealla aidalla. Leikkivälineet on sijoitettava joustaville 
turva-alustoille. Siten pinnan käsittely sekä leikkipaikan kalustemaailma 
ovat vaikeasti sovitettavissa kulttuurihistoriallisesti merkittävän aukion 
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. Kasarmitori on rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävä RKY-ympäristö, jonka aukiotila ja siihen ni-
voutuvat rakennukset muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Torin pinta 
on käsitelty yhtenäisellä aiheella, ja osa sommitelmaa on kookas taide-
teos. Leikkipaikka kiinteänä rakenteena rajoittaisi merkittävästi torin 
joustavaa ja monipuolista käyttöä. Kantakaupungissa on vähän sellais-
ta tilaa, jossa voi järjestää tapahtumia.

Alle 500 metrin säteellä on jo neljä leikkipaikkaa. Leikkipaikat on sijoi-
tettu keskustaympäristössä pääasiassa puistoihin. Puistoissa pinnan 
käsittely on mahdollista tehdä leikkivälineiden vaatimia turvallisu-
usmääräyksiä noudattaviksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. 
Samalla kasvillisuus suojaa leikkiympäristön melu- ja hiukkaspäästöjen 
näkökulmasta. Tähtitorninvuoren hoito- ja kehittämissuunnitelma val-
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mistui kymmenen vuotta sitten. Suunnitelmassa on osoitettu uusi leik-
kipaikka puistossa Fabianinkadun alkuun lähelle Grundskolan Norse-
nia. Leikkipaikan tarkempi suunnittelu ja toteutus on mahdollista käyn-
nistää osana Tähtitorninvuoren puiston kunnostusta. Puiston kunnostus 
ei ole mukana investointiohjelmassa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Inga Valjakka, tiimipäällikkö: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 3/2022 210 (277)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
16.02.2022

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 FI02012566

§ 39
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om utredning av 
fartguppars inverkan på klimat och hälsa

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder vilka följder farthindren har för klimatet och hälsan 
och att staden, ifall hindren konstateras motverka stadens klimatmål-
sättningar, skrider till åtgärder för att avlägsna dem och ersätta dem 
med andra lösningar för smidigare trafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande av stadsmiljönämnden och 
konstaterar att farthindrens betydelse för tryggheten enligt olika utred-
ningar är så stor att det inte är befogat att sluta använda dem inom 
stadens gatunät. En ny utredning enligt förslaget i motionen är inte be-
fogad. Däremot fortsätter staden planenligt främja övriga åtgärder, 
såsom automatisk kameraövervakning och mindre branta typer av 
fartguppar.

Motorfordons energiförbrukning är som minst när man kör med jämn 
hastighet. Elbilar och hybridbilar kan dessutom ta vara på energi då 
man saktar farten eller bromsar. Elbilar åstadkommer naturligtvis inte 
heller några direkta avgasutsläpp, och hybriderna har vanligen mindre 
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utsläpp än bilarna med förbränningsmotorer. Även bullret är betydligt 
mindre från elmotorer än från förbränningsmotorer. Elbilar och hybridbi-
lar blir hela tiden vanligare, och även åtgärder på riksnivå styr efterfrå-
gan åt deras håll.

I åtgärdsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors finns det 30 åtgärder 
som gäller trafiken. De handlar bland annat om att nyttja hållbara färd-
sätt, om prissättning av trafiken, om en allt tätare stadsstruktur, föränd-
ringarna i fordonsteknologin, minskning av utsläppen från hamnverk-
samheten, och om ny fortskaffningsservice och styrning av fortskaff-
ningen. Ett effektivt sätt att minska motorfordonstrafikens skadliga 
verkningar på miljön är att minska på trafikprestationen och att styra in 
fortskaffningen på hållbara färdsätt.

Tryggheten vid övergångsställen, och hur farthindren påverkar den, ut-
reddes år 2019 i samband med att staden gjorde upp principer för hur 
övergångsställen ska planeras. Åren 2013-17 fick polisen kännedom 
om sammanlagt 249 sådana olyckor vid övergångsställen i Helsingfors 
som lett till att fotgängare skadades. Av dessa olyckor skedde cirka en 
tredjedel (34 %) vid övergångsställen med enbart markering, cirka en 
tredjedel (33 %) vid övergångsställen med trafikljus, och cirka en tred-
jedel (30 %) vid övergångsställen med refuger. 2,4 procent av olyckor-
na skedde vid övergångsställen med rondeller. Vid upphöjda över-
gångsställen och vid övergångsställen med strukturella farthinder var 
olyckor mycket ovanliga. På de fem åren skedde bara fyra sådana, så 
deras andel av olyckorna blev 1,6 procent.

Trafikolyckor med dödlig utgång för fotgängare skedde det sammanlagt 
36 av i Helsingfors åren 2008-17, och av dessa inträffade 25, alltså 
nästan 70 procent, vid övergångsställen. Över hälften av olyckorna 
skedde vid övergångsställen med trafikljus, sex av dem vid övergångs-
ställen med enbart markering och fem vid övergångsställe med refug. 
Vid ett övergångsställe med rondell avled en person. Inte en enda 
människa i Helsingfors dog vid upphöjda övergångsställen eller vid 
övergångsställen med farthinder under de tio år utredningen pågick. Ut-
redningen visar att de övergångsställen som har strukturella farthinder 
är klart tryggast.

Ett planeringsdirektiv utfärdat av Helsingfors stads trafikverk år 2017 
(Liikenneviraston ohjeita 35/2017) iakttas vid planering av arrange-
mang, till exempel fartguppar, för att lugna ner trafiken på landsvägar. 
Direktivet kan i tillämpliga delar också användas vid planering av tra-
fiklugnande arrangemang i gatunätet, trots att direktivet inte enkom är 
avsett för gatunätet i en tättbebyggd stadsmiljö.
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Landsvägsavsnitt försedda med farthinder ligger typiskt i tätorter i 
mindre kommuner eller i zoner där markanvändningen är högre än på 
andra ställen vid landsvägen. Därmed är en dylik omgivning inte helt 
jämförbar med gatunätet och den urbana miljön i Helsingfors. Vid 
landsvägar betonas dock mera än i gatunätet den långväga trafikens 
smidighet, och vanligen finns det vid landsvägarna klart färre korsande 
fotgängare än i gatunätet. I gatunätet blir det även i övrigt, inte bara vid 
farthinder, många situationer där man måste sakta farten eller stanna, 
till exempel vid övergångsställen, korsningar, trafikljus, trafikstockning-
ar och busshållplatser på körbanan. En jämn körhastighet är oftare 
möjlig på motortrafikleder och huvudgator, och dit försöker man styra 
den långväga biltrafiken. Där uppstår också största delen av motorfor-
donens sammanlagda antal körda kilometer.

I de principer för lugnande av trafiken som tillämpas även i Helsingfors 
anvisas att farthinder ska anläggas bara i begränsad mån vid kollektiv-
trafikens rutter, där man också prioriterar farthinder som lämpar sig 
bättre för kollektivtrafiken, till exempel vägkuddar. Dessutom ska 
fartguppar inte anläggas på ställen där jordmånen är sådan att de för-
orsakar alltför mycket vibrationer i marken.

Trafik- och gatuplaneringstjänsten vid Helsingfors stads stadsmiljösek-
tor har för tillämpning vid upphöjda övergångsställen utvecklat ett nytt 
slags farthinder avsett enkom för kollektivtrafikens rutter. Det är lägre 
än de nuvarande upphöjda övergångsställena, och mindre brant, varvid 
guppeffekten blir mindre plötslig. Dessutom är den sida som fordonen 
kör upp på brantare, medan den andra sidan sluttar sakta och jämnt 
tillbaka till körbanan. På så vis når man önskad trygghetsverkan vid 
övergångsstället, samtidigt som biverkningarna i form av vibrerande 
mark och sämre åkkomfort i bussarna blir mindre. Denna nya typ av 
farthinder anläggs i år på prov, och hindrets verkningar utvärderas ge-
nom fartmätningar före och efter anläggandet. Ifall erfarenheterna blir 
goda kan den nya typen av fartgupp tillämpas även i större skala.

Den automatiska kameraövervakningen i Helsingfors utökas årligen 
fram till år 2024, då det i gatunätet finns över 70 automatiska övervak-
ningskameror. Dessutom används övervakningskameror på landsvä-
gar, exempelvis på Ring I. Kameraövervakning är ett utmärkt sätt att 
lugna ner trafiken i synnerhet på livligt trafikerade huvudleder och ma-
targator och på kollektivtrafikens rutter. Avsmalningar av körbanan på 
vissa ställen, sidodirigering, refuger och cirkulationsplatser hör också 
till de lösningar som Helsingfors stad tillämpar, och avsikten är att göra 
paletten ännu mångsidigare under kommande år. Men fartgupparna är 
ändå som effektivast på ställen där man vill vara så säker som möjligt 
på att folk saktar farten, till exempel vid övergångsställen vid skolor. 
Där är det många barn som går över.
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Farthindrens miljökonsekvenser (bl.a. utsläpp, vibrationer och buller) 
har också utretts bland annat i Storbritannien 2007 i rapporten Traffic 
Calming (Department for Transport, United Kingdom). Rapporten hän-
visar också till många andra undersökningar i ämnet. Enligt rapporten 
är miljökonsekvenserna mångahanda och till exempel körsätt och för-
hållanden spelar en roll för hur stora konsekvenserna för miljön blir. I 
rapporten konstateras också att fastän vissa av sätten att lugna ner tra-
fiken kan öka utsläppen per fordon brukar de också medföra minskan-
de trafikmängder, och det kan uppväga utsläppsökningen per fordon.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 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.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 67

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
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suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 558

HEL 2021-007739 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Moottoriajoneuvojen energiankulutus on pienimmillään tasaisella ajo-
nopeudella ajettaessa. Sähköautot ja hybridiautot pystyvät lisäksi otta-
maan talteen energiaa nopeuden hidastuessa ja jarruttaessa. Säh-
köautot eivät luonnollisesti aiheuta myöskään suoria pakokaasupää-
stöjä ympäristöön ja hybridien päästöt ovat yleensä vähäisempiä kuin 
polttomoottoriautojen. Myös sähkömoottorin aiheuttama melu on huo-
mattavasti vähäisempää kuin polttomoottoriautoilla. Sähköautot ja hy-
bridit ovat yleistymässä jatkuvasti ja myös valtion tasolla tehtävät toi-
met ohjaavat kysyntää niiden suuntaan. Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmassa on 30 liikenteeseen liittyvää toimenpidettä, jotka 
liittyvät muun muassa kestävien kulkumuotojen käyttöön, liikenteen 
hinnoitteluun, täydentyvään kaupunkirakenteeseen, ajoneuvoteknolo-
gian muutokseen, sataman päästöjen vähentämiseen sekä uusiin liik-
kumispalveluihin ja liikkumisen ohjaukseen. Yksi tehokas keino vähen-
tää moottoriajoneuvoliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia on lii-
kennesuoritteen vähentäminen ja liikkumisen ohjaaminen kestäviin kul-
kumuotoihin.

Suojateiden turvallisuutta ja hidasteiden vaikutusta niihin tutkittiin vu-
onna 2019 valmistuneiden Helsingin kaupungin laatimien Jalankulkijoi-
den kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteiden yhteydessä. 
Helsingin suojateillä tapahtui vuosina 2013–2017 yhteensä 249 poliisin 
tietoon tullutta jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtanutta onnettomu-
utta. Suojateiden tyypit jakaantuvat näissä onnettomuuksissa siten, että 
lähes yhtä suuret osuudet olivat suojateillä pelkin merkinnöin varustet-
tuna ja liikennevalo-ohjatuilla suojateillä, noin kolmasosa kummallakin. 
Keskisaarekkeellisten suojateiden osuus onnettomuuspaikoista oli noin 
30 %. Liikenneympyrän suojateillä tapahtui 2,4 % onnettomuuksista. 
Korotetuilla suojateillä ja rakenteellisten hidasteiden yhteydessä olevilla 
suojateillä tapahtuneet onnettomuudet olivat erittäin harvinaisia. Niitä 
tapahtui viiden vuoden aikana vain neljä, jolloin osuus onnettomu-
uksista oli 1,6 %.

Kuolemaan johtaneita jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksia tapahtui 
Helsingissä vuosina 2008–2017 yhteensä 36, joista 25 tapahtui suoja-
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teillä eli lähes 70 %. Yli puolet onnettomuuksista sattui liikennevalo-
ohjatuilla suojateillä. Pelkin merkinnöin varustetulla suojatiellä tapahtui 
kuusi kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja keskisaarekkeellisilla vii-
si. Liikenneympyrässä olevalla suojatiellä oli kuollut yksi henkilö. Tut-
kimusjakson kymmenen vuoden aikana Helsingissä ei ollut kuollut 
yhtään ihmistä korotetulla suojatiellä tai hidastein varustetulla suojatiel-
lä. Selvityksen perusteella rakenteellisin hidastein varustettujen suoja-
teiden turvallisuustaso on selvästi paras.

Hidasteiden suunnittelu -suunnitteluohje (Liikenneviraston ohjeita 
35/2017) on julkaistu vuonna 2017. Julkaisussa mainitaan, että ohje 
koskee maanteiden hidasteiden suunnittelua. Ohjetta noudatetaan su-
unniteltaessa liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä maantieverkolle. Oh-
jetta voidaan käyttää soveltuvin osin katuverkon liikenteen rauhoitta-
mistoimenpiteitä suunniteltaessa. Liikenneviraston ohje ei siten suo-
raan ole tarkoitettu kaupunkien katuverkolle eikä Helsingin kaupunki 
ole velvollinen noudattamaan ohjetta. Maantieverkolle tarkoitetut ohjeet 
eivät myöskään täysin sovellu suunnitteluohjeiksi tiiviisiin kaupunkiym-
päristöihin. Maantieosuudet, joissa käytetään hidasteita, sijoittuvat 
tyypillisesti pienempien kuntien taajamiin tai maantieosuuksiin, joiden 
lähellä sijaitsee enemmän maankäyttöä kuin muulla osalla maantietä. 
Kyseinen ympäristö ei siten ole täysin verrannollinen Helsingin katu-
verkon ja kaupunkiympäristön kanssa. Maanteillä painotetaan kuitenkin 
katuverkkoa enemmän pitkämatkaisen autoliikenteen sujuvuutta ja 
tyypillisesti maantietä ylittäviä jalankulkijoita on huomattavasti vähem-
män kuin katuverkolla. Katuverkolla on hidasteiden lisäksi muutenkin 
runsaasti tilanteita, joissa joudutaan pysähtymään tai hidastamaan ajo-
nopeutta, kuten suojatiet, risteykset, liikennevalot, ruuhkat ja linja-
autopysäkit ajoradalla. Tasainen ajonopeus on useammin mahdollista 
moottoriväylillä ja pääkaduilla, joihin pitkämatkainen autoliikenne pyri-
tään ohjaamaan ja joissa suurin osa moottoriajoneuvojen liikennesuo-
ritteesta syntyy.

Myös Helsingissä käytössä olevissa liikenteen rauhoittamisperiaatteis-
sa on ohjeistettu, että hidasteita rakennetaan rajoitetusti joukkoliiken-
teen reiteille ja niillä suositaan joukkoliikenteelle paremmin soveltuvia 
hidasteita, kuten tyynyhidasteita. Lisäksi maaperäolosuhteiltaan sellai-
sille alueille, joissa aiheutuu liikaa tärinää hidasteiden vaikutuksesta, ei 
rakenneta hidastetöyssyjä. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa on 
juuri kehitetty käytettäväksi korotetuilla suojateillä uudenlainen hidaste-
tyyppi, joka on suunniteltu juuri paremmin soveltuvaksi joukkoliikenteen 
reiteille. Hidasteen korkeus on matalampi kuin nykyisin käytössä olevil-
la korotetuilla suojateillä ja viiste on pidempi, jolloin hidasteesta tulee 
loivempi. Lisäksi terävämpi viiste sijaitsee vain suojatien etupuolella ja 
hidasteen takareuna laskeutuu tasaisesti ajoradan tasoon. Tällöin 
saavutetaan haluttu turvallisuusvaikutus suojatielle, mutta haitalliset 
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vaikutukset tärinään ja esimerkiksi linja-autojen matkustusmukavuu-
teen ovat lievempiä. Uusi hidastetyyppi rakennetaan tänä vuonna koe-
käyttöön ja hidasteen vaikutuksia tutkitaan nopeusmittauksin ennen-
jälkeen -tutkimuksella. Mikäli kokemukset osoittautuvat hyviksi, voidaan 
uutta hidastetyyppiä alkaa soveltaa laajemminkin.

Automaattista kameravalvontaa ollaan lisäämässä vuosittain Helsinkiin 
vuoteen 2024 mennessä, jolloin katuverkolla on käytössä yli 70 auto-
maattista kameravalvontapistettä. Lisäksi kameravalvontaa on käytös-
sä maanteillä, kuten Kehä I:llä. Kameravalvonta on erinomainen liiken-
teen rauhoittamiskeino erityisesti vilkasliikenteisillä pää- ja kokoojaka-
duilla sekä joukkoliikenteen reiteillä. Ajoradan pistemäiset kavennukset, 
sivusiirtymät, keskisaarekkeet ja liikenneympyrät ovat myös kaikki 
käytössä olevia keinoja Helsingissä ja keinovalikoimaa pyritään moni-
puolistamaan tulevina vuosina. Hidasteiden tehokkuus on kuitenkin 
parhaimmillaan tilanteissa, joissa halutaan varmuudella hidastaa ajo-
nopeutta tietyssä kohdassa, kuten koulun edessä olevalla suojatiellä, 
jota ylittää paljon lapsia.

Hidasteiden ympäristövaikutuksia (sisältäen muun muassa päästöt, tä-
rinän ja melun) on selvitetty myös esimerkiksi vuonna 2007 julkaistussa 
Traffic Calming -raportissa (Department for Transport, Yhdistynyt ku-
ningaskunta). Raportissa on viittauksia myös useisiin muihin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. Vaikutukset ovat moninaisia, ja esimerkiksi 
ajotavalla ja olosuhteilla on merkitystä toteutuneiden ympäristövaik-
utusten kannalta. Raportissa todetaan myös, että vaikka osa liikenteen 
rauhoittamisen keinoista voi kasvattaa ajoneuvokohtaisia päästöjä, ne 
yleensä myös vähentävät liikennemääriä, mikä voi kumota vaikutuksen.

Edellä mainituista syistä aloitteessa esitettyä uutta tutkimusta ei ole pe-
rusteltua toteuttaa. Kaupunki sen sijaan jatkaa muiden toimenpiteiden, 
kuten automaattisen kameravalvonnan ja loivempien hidastetyyppien 
käytön edistämistä jo suunnitellulla tavalla. Hidasteiden turvallisuus-
vaikutukset ovat tehtyjen tutkimusten perusteella niin merkittäviä, että 
niiden käyttöä ei ole perusteltua lopettaa kaupungin katuverkolla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
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§ 40
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om gemensamma ar-
betslokaler för stadsborna

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Katju Aro och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden erbjuder avgiftsfria lokaler för stadsbornas gemensamma an-
vändning. Enligt dem som väckt motionen kunde exempelvis självsys-
selsatta professionella inom kreativa branscher eller nyetablerade före-
tagare dra nytta av sådana lokaler.

Stadsstyrelsen identifierar behovet av arbetslokaler som Katju Aro tar 
upp i sin motion. Arbetssätten har blivit mångsidigare och lokaler som 
passar hybridarbete behövs inom flera branscher samt av företag, an-
ställda inom offentlig och tredje sektor samt studerande och de som 
sysselsätter sig själva.

Ensamföretagare och anställda inom kulturbranschen har bildat sam-
fund och på så sätt fått lokalkostnaderna till ett mycket förmånligt pris. I 
en arbetslokal kan finnas flera arbetsplatser eller alternativt kan loka-
lerna används till olika verksamheter vid olika tidpunkter medan en av 
parterna är ägarens primära hyresgäst. Gemensamma arbetslokaler 
kan anses gynna och locka användare om de ensamföretagare som 
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använder lokalerna arbetar i branscher som är nära varandra. Den in-
teraktion som uppstår då kan vara nyttig och hjälpa företagare att lösa 
problem i arbetet.

Redan nu erbjuder staden lokaler som stadsborna kan boka. Bland an-
nat i bibliotek, ungdomslokaler och kultur- och idrottstjänsthelheter 
finns lokaler som tillfälligt kan bokas för arbete.  Redan i nuläget har 
helsingforsborna mångsidiga möjligheter att verka och samlas i biblio-
tek och ungdomslokaler. Dessutom kan man låna mångsidig utrustning 
för olika ändamål från biblioteken.

Även invånarhusen (ca 30 st.) som förvaltas av invånarföreningar kan 
utnyttjas som arbetsplatser för ensamföretagare och professionella in-
om kreativa branscher. Lokaler förvaltade av föreningar stöds med 
stadsstyrelsens allmänna bidrag och verksamsamhetsbidrag för invå-
nardelaktighet vilka beviljas lokalernas underhåll och hyror samt löne-
kostnaderna.

När nya lokaler planeras och i samband med ombyggnad av gamla lo-
kaler strävas efter att lokalerna lämpar sig för olika ändamål och att de 
kan bokas för stadsbornas användning när stadens verksamhet inte 
behöver lokalerna. I nuläget erbjuder den elektroniska tjänsten Varaa-
mo 130 lokaler för bokning och dessutom kan man boka lokaler via 
sektorernas separata kanaler.

I principerna för hur invånare kan använda stadens lokaler har stads-
styrelsen (20.8.2018, § 505) fastställt att en avgift uppbärs för använd-
ning av lokaler om användningen gäller företagsverksamhet eller om 
det finns risk för att konkurrensen snedvrids. Användningen av lokaler 
är gratis om det i huvudsak är fråga om förenings- eller medborgar-
verksamhet som baserar sig på helsingforsbornas öppna deltagande. 
Verksamheten ska öka områdets samhörighetskänsla, trivsamhet, 
dragningskraft eller möjligheterna till deltagande. Staden följer jämlikhet 
och öppenhet då den erbjuder lokaler åt invånarna. På grund av sned-
vridning av konkurrensen ser stadsstyrelsen frågan om att utvidga den 
principiella avgiftsfriheten som problematisk.

I Helsingfors finns det många företag vars affärsverksamhet baserar 
sig på att erbjuda kontors- och arbetslokaler. Stadsstyrelsen anser att 
genom att erbjuda motsvarande avgiftsfria eller mycket förmånliga 
tjänster skulle den försvåra övriga aktörers ställning och tjänsten kan 
ses som snedvridning av konkurrensen.

Sedan våren 2021 har kultur- och fritidssektorns kulturservicehelhet i 
samverkan med stadsmiljösektorns servicehelhet byggnader och all-
männa områden målinriktat berett ärendet om en tillfällig användning 
av tomma lokaler. Avsikten är att skapa en modell och genomföra ett 
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pilotförsök om tillfällig användning av stadens tomma lokaler såsom ar-
betslokaler för kultur- och medborgaraktörer senast sommaren 2022.

De närmaste åren kommer det vara mycket lättare för stadsborna att 
boka lokaler för att samlas, arbeta och vara verksam. Nya lokaler blir 
ständigt tillgängliga för bokning i det elektroniska systemet Varaamo. 
Digital hantering av bokningar kommer att möjliggöra antingen betal-
ning på nätet eller avgiftsfri användning av lokaler i enlighet med sta-
dens principer och från fall till fall. Man kan ställa önskemål om lokaler-
nas utrustning via responssystemet eller genom att berätta om sin ut-
vecklingsidé till verksamhetsställets personal. Dessutom har staden 
deltagit i pilotförsök som reder ut hur lås- och bokningssystem avsedda 
för lokaler för ensamarbete fungerar.

Kundupplevelsen vid bokning av lokaler förbättras genom att förenhet-
liga och förtydliga serviceprocesser och utveckla lokalerna som tjäns-
teprodukter. Staden har infört en modell för hantering av lokalbokning-
en, genom vilken sektorernas och tjänsternas lokalbokningspraxis ska 
harmoniseras och det blir möjligt att minska det administrativa arbetet 
vid bokning av lokaler. Kultur- och fritidssektorn har haft som mål för år 
2021 att föra in lokaler och utrustning i tjänsten Varaamo, att utveckla 
lokalbokningsprocessen och samtidigt att digitalisera bland annat bok-
ningen av ungdomslokaler.

Stadsmiljönämnden föreslår i sitt utlåtande att eftersom sättet för att 
arbeta har ändrats mycket på grund av coronapandemin är det motive-
rat att utreda behovet av och utrustningen i gemensamma arbetsloka-
ler, hyror och andra avgifter som uppbärs för lokaler samt på vilka sätt 
utbudet av arbetslokaler kan organiseras. I utredningen borde man 
kartlägga de lokal- och organiseringskoncept för gemensamt arbete 
som finns på marknaden. Samtidigt borde man reda ut om gemen-
samma klubblokaler lämpar sig för lokalbehovet på grund av att di-
stansarbetet blir vanligare. I utredningen bör även granskas syftena i 
fördelningen av bidrag när pengar beviljas invånarlokalernas underhåll, 
hyror och lönekostnader samt det totala behovet av bidragsanslag.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i 
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
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suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 73

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 215

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa valtuutettu Katju Aron aloit-
teessa esiin nostetun tarpeen työtiloihin. Työn tekemisen tavat ovat 
monipuolistuneet ja monipaikkaiseen työhön sopivia tiloja tarvitaan 
monellakin toimialalla sekä yrityksissä, julkisella ja kolmannella sektoril-
la sekä opiskelijoiden ja itsensätyöllistäjien parissa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa jo nyt tilojaan kaupunkilaisten 
käyttöön varattavaksi. Tilapäiseen työskentelyyn voi varata tiloja kirjas-
toista, nuorisotaloista sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelukokonaisuuksista. 
Sekä kirjastoissa että nuorisotiloissa on helsinkiläisille monipuolinen 
mahdollisuus jo nykyisellään toimia ja kokoontua maksuttomasti. Kirjas-
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toissa on varattavissa monipuolista välineistöä erilaisiin tarpeisiin. Uu-
sia tiloja suunniteltaessa ja vanhojen peruskorjausten yhteydessä hu-
omioidaan tilojen monikäyttöisyys ja varattavuus kaupunkilaisten 
käyttöön oman toiminnan käyttöaikojen ulkopuolella. Tällä hetkellä sä-
hköisessä Varaamo-palvelussa on 130 tilaa varattavina ja lisäksi tiloja 
voi varata toimialojen erillisten kanavien kautta.

Kaupunginhallitus on linjannut asukaskäytönperiaatteissaan 
(20.8.2018, § 505), että tilojen käytöstä peritään maksu, jos siihen liittyy 
yritystoimintaa tai kilpailun vääristymisen mahdollisuus. Tilojen käyttö 
on maksutonta, mikäli kyseessä on pääasiassa helsinkiläisten avoi-
meen osallistumiseen perustuva järjestö- tai kansalaistoiminta. Toimin-
nan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, vi-
ihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Tilojen tarjoamisessa asukaskäyttöön 
noudatetaan tasapuolisuutta ja avoimuutta. Kilpailun vääristymisen 
takia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää maksuttomuusperiaatteen 
laajentamista ongelmallisena. Helsingissä on runsaasti yrityksiä, joiden 
liiketoiminta perustuu toimisto- ja työskentelytilojen tarjoamiseen. Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että vastaavan maksuttoman tai 
erittäin edullisen palvelun toteuttaminen vaikeuttaisi muiden alan toi-
mijoiden tilannetta ja palvelu voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuus on yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden kanssa keväästä 2021 lähtien tavoitehakuisesti 
valmistellut tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Kesään 2022 
mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupungin tyhjilleen 
jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden 
työskentelytiloina.

Tulevina vuosina tilojen varaaminen kaupunkilaisten käyttöön muun 
muassa kokoontumiseen, työskentelyyn ja toimintaan tulee helpottu-
maan merkittävästi. Sähköiseen Varaamo-järjestelmään tulee jatkuvas-
ti lisää tiloja helposti varattavaksi. Digitaalinen varausten käsittely tulee 
mahdollistamaan tilannekohtaisesti verkkomaksamisen tai tilan maksut-
toman käytön kaupungin linjausten mukaisesti. Tilojen varustelutasoon 
voi esittää toivomuksiaan palautejärjestelmän kautta tai kertomalla ke-
hitysideansa suoraan toimipisteen henkilökunnalle.

Kaupungin tilavarausten asiakaskokemusta parannetaan yhtenäi-
stämällä ja selkeyttämällä palveluprosesseja ja kehittämällä tiloja pal-
velutuotteena. Kaupunki on ottanut käyttöön tilavarauskokonaisuuden 
hallintamallin, jonka kautta toimialojen ja palvelujen tilavarauskäytännöt 
yhtenäistyvät ja voidaan vähentää tilojen varaamiseen liittyvää hallin-
nollista työtä. Tilojen ja laitteiden lisääminen Varaamo-palveluun ja tila-
varausprosessien kehittäminen ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
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mialan tavoitteena vuonna 2021 ja niiden myötä muun muassa nuoriso-
tilojen varaamista on digitalisoitu.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutetaan kappaleen 5 viimei-
nen virke muotoon: Kesään 2022 mennessä tavoitteena on luoda ja pi-
lotoida malli kaupungin tyhjilleen jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä 
kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden työskentelytiloina.

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

14.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 539

HEL 2021-007719 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Perinteisesti ilmaista, hiljaista työtilaa yksin työskenteleville tarjoaa kir-
jasto, jota ovat hyödyntäneet erityisesti opiskelijat. Kaupungin tiloja, 
kun ne eivät ole kaupungin palvelujen käytössä, on voinut varata muun 
muassa kokouskäyttöön korvausta vastaan esimerkiksi kouluilta tai kir-
jastoista Varaamo-järjestelmä kautta. 

Yksinyrittäjät ja kulttuurialojen työntekijät ovat muodostaneet yhteisöjä, 
minkä avulla tilakustannukset on saatu erittäin edullisiksi. Työtilassa voi 
olla useita työpisteitä jonkun osapuolen toimiessa päävuokralaisena 
suhteessa omistajaan. Työtilan houkuttelevuutta on voinut lisätä se, et-
tä yksinyrittäjät toimivat toisiaan lähellä oleville aloilla. Tällöin toimijoi-
den välille muodostuu hyödyllistä vuorovaikutusta, joka voi auttaa työs-
sä esille nousevien ongelmien ratkaisemisessa.
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Tilaa voidaan jakaa myös ajallisesti. Musiikkialan toimijat jakavat musii-
kin harjoittelussa tarvittavaa tilaa aikasiivuina jonkun toimiessa päävu-
okralaisena. Tällä tavalla päästään myös erittäin edullisiin kuukausivu-
okriin henkilöä kohden.

Asukasjärjestöjen hallinnoimia asukastaloja on myös voinut hyödyntää 
monissa tapauksissa yksinyrittäjien ja luovien alojen työpisteinä. Kau-
punginkanslia avustaa järjestöjen ylläpitämiä tiloja asukasosallisuuden 
yleis- ja toiminta-avustuksilla yhteensä noin miljoonalla eurolla. Rahaa 
myönnetään tilojen ylläpitoon ja vuokriin sekä palkkakustannuksiin. 
Avustettavana on noin 30 asukastilaa.

Niin sanottuja asukastaloja on syntynyt kolmea eri kautta. Asukkaat 
ryhtyivät perustamaan 1990-laman yhteydessä ja sen jälkeen tyhjiksi 
jääneisiin liiketiloihin asukastiloja. Tiloja ylläpitävät järjestöt rahoittivat 
toimintaansa erilaisten hankkeiden ja kaupungin avustusten kautta. Nä-
iden toimintamallit ja palvelut ovat hyvin vaihtelevia alueiden tarpeista 
riippuen vaihdellen harrastustiloista, työttömien toimintaan sekä lapsille 
ja nuorille suunnattuun toimintaan.

Uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä on perustettu yhteiskerhoti-
loja yhdistämällä taloyhtiöiden pieniä kerhotiloja suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Näiden hallinta tapahtuu taloyhtiöiden omistaman palvelu- tai 
pysäköintiyhtiön kautta, jolloin alueen taloyhtiöt rahoittavat yhteiskerho-
tilojen ylläpitoa. Näitä on syntynyt muun muassa Arabianrantaan, Jät-
käsaareen, Pikku Huopalahteen, Viikkiin ja Vuosaareen.

Kaupungin sosiaalivirasto ryhtyi myös perustamaan asukastaloja 2000-
luvulla eri puolille Helsinkiin tavoitteena edistää erityisryhmien hyvinvo-
intia. Näitä on tällä hetkellä yhdeksän kappaletta. 

Erilaiset yritykset ja yhdistykset tarjoavat työtiloja maksua vastaan yk-
sintyöskenteleville. Nämä tilat sijoittuvat yleensä kaupunkien keskusto-
ihin tai alakeskuksiin hyvin saavutettaviin paikkoihin, jolloin työtiloilla on 
riittävästi kysyntää ja tilan ylläpito on kannattavaa.

Kaupunki on osallistunut pilottikokeiluihin, joissa on selvitetty yksin-
työskentelyyn sopivien tilojen liittyviä lukitus- ja varaamisjärjestelmien 
toimivuutta esimerkkinä Kliffa Innovations Oy:n kanssa toteutettu pilotti 
Itä-Pasilassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 Helsingin kaupungin toimiti-
lastrategian, joka ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä toimia ja toi-
mijoita. Toimitilastrategian toteutuksen yhteydessä otetaan kantaa pal-
velutilojen tarpeeseen, mitoitukseen ja toiminnallisiin vaatimuksiin ja 
palveluverkkosuunnitteluun. 
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunki selvittää työn muu-
tokseen liittyvää yhteistyöskentelytilojen tarvetta ja tarjontaa kau-
pungissa, niiden varustelua ja perittäviä vuokria tai muita maksuja sekä 
organisoitumistapoja työtiloja tarjottaessa. Työnteon tavat ovat muuttu-
neet merkittävästi koronaepidemian myötä. Selvityksessä tulisi kartoit-
taa markkinoilla olevat yhteistyöskentelyn tila- ja organisointikonseptit. 
Samalla tulisi selvittää yhteiskerhotilamallin soveltuvuutta etätyön ylei-
stymisen myötä muuttuneeseen tilatarpeiseen. Selvityksessä tulisi 
myös tarkastella avustusten jaon tavoitteita jaettaessa rahaa asukasti-
lojen ylläpitoon, vuokriin ja palkkakustannuksiin sekä avustusmäärära-
han kokonaistarvetta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi
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§ 41
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om stadsmöbler som 
är tillgängliga för alla

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Katju Aron aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.12.2021
3 Vammaisneuvoston lausunto 17.12.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Katju Aro och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden tar i bruk stadsmöbler som kan användas av alla invånare i det 
offentliga stadsrummet.

Nuläge och målsättningar

På allmänna platser i Helsingfors (gator, öppna platser, parker och 
grönområden) finns det i dag omkring 8 100 bänkar, och antalet växer 
år för år. År 2020 avlägsnades fyra bänkar på grund av klagomål. En 
del av bänkarna som fattas är tillfälligt på service. Numera är bänkar 
och andra utesittplatser i huvudsak fast monterade. Stadsmiljösektorns 
målsättning är att inklusivt planera, bygga och underhålla en miljö som 
är tillgänglig för alla invånare och användare, och där stadsmöbler ut-
gör en betydande del. För sittplatsernas del betonas tillgängligheten 
och mångsidigheten. Det behövs tillgängliga bänkar och stolar, långa 
och krökta bänkar, solstolar, divaner, bänkar utan ryggstöd samt klipp-
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hällar, murar, kanter, trappor och plan som ger möjlighet att sätta sig 
ner ett tag och vistas.

Helsingfors stads anvisningar om stadsmöbler (kaupunkitilaoh-
je.hel.fi/kaupunkikalusteet), som uppdateras regelbundet, innehåller 
gemensamt avtalade principer för vilka modeller, utformningar, material 
och färger på sittplatser och andra möbler som rekommenderas för att 
ge ett visuellt uttryck för Helsingfors. I anvisningarna tar man också upp 
tillgänglighet då det gäller möbler och anordningar, tillgängligheten har 
alltså integrerats i anvisningarna.

Armstöd

Armstöd i bägge ändorna av bänkarna gör det lättare för rörelsehindra-
de (t.ex. äldre, personer med styva knän eller gravida) och dem som 
använder hjälpmedel av typ spatserkäpp eller rullator, att sätta sig och 
stiga upp. Även synskadade invånare har nytta av sådana armstöd, ef-
tersom de gör det lättare att urskilja bänken och dess ändor. Stolar av-
sedd för bara en person har fått god respons i synnerhet från äldre folk. 
De är lättare att sätta sig på och stiga upp ifrån, i och med att det finns 
armstöd på ömse sidor. Tillgängliga bänkar och stolar har både arm-
stöd och ryggstöd.

Ett armstöd placerat mitt på bänken eller annanstans än i ändorna gör 
det möjligt för rullstolsbundna att vid behov flytta sig från rullstolen till 
bänken. Detta lyckas inte lika lätt om det finns armstöd bara i bänkens 
kant, och det är inte en likvärdig lösning för alla användare. Om man 
sätter in ett armstöd mitt på bänken blir det möjligt att också placera en 
barnvagn i det fria utrymmet bredvid bänkens ända och att lättare ta 
barnet upp i famnen.

Anvisningar för obehindrad tillgänglighet och tillgängliga bänkar

Handboken SuRaKu (av Suunnittelu (Planering) – Ra- kentaminen 
(Byggande) – Kunnossapito (Underhåll)) innehåller anvisningar om hur 
man planerar, bygger och underhåller gator, grönområden och gårds-
planer med beaktande av tillgänglighet. Dessa praktiska råd tillkom år 
2004 som ett samarbete mellan städerna Helsingfors, Esbo, Joensuu, 
Tammerfors, Vanda och  Åbo. Råden togs fram under ledning av pro-
jektet Helsingfors för alla, och med stöd från Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet.

Ett av rättesnörena vid planeringen av en tillgänglig vanlig bänk eller en 
skogsbänk för Helsingfors var de kriterier för tillgänglighet som slagits 
fast inom projektet SuRaKu. Utvecklingsarbetet gjordes i samarbete 
med projektet Helsingfors för alla och med organisationer för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Bänkarnas prototyper testades i 
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Reumaförbundet i Finlands lokaliteter våren 2008. Responsen från 
dem som provsatt möblerna beaktades då bänkarna vidareutveckla-
des. För att kunna tillgodose behoven hos många användarkategorier 
planerades bänkarna så att det blev möjligt att ha armstöd både i än-
dorna och/eller annanstans på bänkarna. Armstöden kan placeras till 
exempel så, att det ena finns i bänkens ända och det andra halvvägs 
från ändan, och då blir det lättare att från rullstol flytta sig till bänken.

Möblerna bör vara tydligt ljusare eller mörkare än sitt underlag, och 
därmed lättare att urskilja. Vid bord bör ett minst 800 mm brett utrymme 
reserveras för en rullstol. Personer med nedsatt syn ska kunna göra 
skillnad på bord och bänk, till exempel genom att bordets kant har en 
färg som kontrasterar med omgivningen. Möblerna får inte ha vassa 
delar eller andra strukturer som medför fara för sammanstötning eller 
annan fara.

Instruktioner för dimensionering av tillgängliga sittplatser anges i tabel-
len med tillgänglighetskriterier SuRaKu 14, Istuimet. För nya vanliga 
respektive skogsbänkar i Helsingfors preciserades tillgänglighetsdi-
mensioneringen såsom följer:

 Tillgängliga sittplatser ska alltid ha ett ryggstöd och armstöd.
 Sitshöjden är 470–480 mm.
 Sitsdjupet är 430–480 mm.
 Sitsens lutning ska vara minst 1° och högst 3°.

Helsingfors stads handikappråd och Helsingfors stads äldreråd tillstyr-
ker i sina utlåtanden de målsättningar och principer för planeringen av 
stadsmöbler som förs fram i stadsmiljönämndens utlåtande. Enligt 
handikapprådet och äldrerådet är det önskvärt att sätta in flera bänkar 
av olika slag i stadsrummet, eftersom de bland annat främjar motion 
bland äldre människor.

Med hänvisning till ovan anförda konstaterar stadsstyrelsen att en del 
av de åtgärder som föreslås i motionen redan vidtas.

Stadsmiljönämnden, äldrerådet och handikapprådet har gett utlåtanden 
i ärendet. Dessa framgår av beslutshistorien (päätöshistoria) och bila-
gorna. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Katju Aron aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 8.12.2021
3 Vammaisneuvoston lausunto 17.12.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 68

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 537

HEL 2021-007716 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nykytilanne ja tavoitteet

Helsingin yleisillä alueilla (kadut, aukiot, puistot ja muut viheralueet) on 
noin 8100 penkkiä tällä hetkellä, ja määrä kasvaa vuodesta toiseen. 
Vuonna 2020 poistettiin neljä penkkiä valitusten vuoksi. Osa puuttuvis-
ta penkeistä ovat väliaikaisesti huollossa. Penkit ja muut istuimet ovat 
nykyisin pääsääntöisesti kiinteästi asennettuja.
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Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja 
ylläpitää inklusiivisesti kaikille kaupunkilaisille ja käyttäjille saavutetta-
vaa ympäristöä, josta kaupunkikalusteet muodostavat merkittävän 
osan. Istuinten osalta esteettömyys ja monipuolisuus korostuvat. Tarvi-
taan esteettömiä penkkejä ja tuoleja, pitkiä ja kaarevia penkkejä, aurin-
kotuoleja, divaaneja, selkänojattomia penkkejä sekä kivipaasia, muure-
ja, reunuksia, portaita ja tasoja, jotka mahdollistavat istumista ja 
oleskelua. Säännöllisesti päivittyvässä Helsingin kaupunkikalusteohje-
essa (kaupunkitilaohje.hel.fi/kaupunkikalusteet) on yhteisesti sovitut pe-
riaatteemme istuinten ja muiden kalusteiden suositelluista malleista, 
muotoilusta, materiaaleista ja väreistä Helsinki-ilmeen mukaisesti. 
Kaupunkitilaohjeessa on otettu esteettömyys huomioon tuotteissa ja 
ratkaisuissa eli esteettömyys on sisäänkirjoitettuna ohjeisiin.

Käsinojat

Käsinojat penkin molemmissa päissä auttavat liikkumisesteisiä ja 
apuvälineiden käyttäjiä (rollaattori, kävelykeppi, ikääntyneet, jäykkäpol-
viset, raskaana olevat äidit) nousemaan ja laskeutumaan penkille. 
Myös näkövammaiset kaupunkilaiset hyötyvät näin sijoitetusta käsino-
jasta, koska silloin on helpompaa hahmottaa penkin pään sijainti. Yh-
den istuttava tuoli on saanut hyvää palautetta erityisesti ikääntyneiltä. 
Siihen on helppo laskeutua ja samalla myös nousta ylös, koska mo-
lemmilla puolilla on käsinojat, joista saa tukea. Esteettömissä penkeis-
sä ja tuoleissa on sekä käsituet että selkänoja.

Penkin keskellä tai muualle kuin päätyyn sijoitettu käsinoja mahdol-
listaa pyörätuolin käyttäjän siirtymisen halutessaan pois pyörätuolista 
penkille. Jos käsinoja sijoitetaan ainoastaan penkin reunoihin, tämä ei 
onnistu yhtä helposti eikä ole yhdenvertainen ratkaisu kaikkien käyttäji-
en kannalta. Käsinojan asentaminen penkin keskelle mahdollistaa 
myös lastenvaunujen sijoittamisen penkin päädyn viereiseen vapaa-
seen tilaan ja lastenvaunuissa olevan pienen lapsen nostamisen hel-
pommin penkillä istuvan henkilön syliin.

Esteettömyysohjeet ja esteettömät penkit

Esteettömän rakentamisen SuRaKu-ohjeet sisältävät katu-, viher- ja pi-
ha-alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä 
esteettömyysohjeita. Käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, Jo-
ensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä vuonna 
2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla ja sosi-
aali- ja terveysministeriön tuella.

Yhtenä Helsingin oman esteettömän perus- ja metsäpenkin suunnit-
telun lähtökohtana oli SuRaKu-projektissa määriteltyjen esteettömyy-
skriteerien huomioiminen. Penkkien kehittäminen tehtiin yhteistyössä 



Helsingfors stad Protokoll 3/2022 230 (277)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
16.02.2022

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 FI02012566

Helsinki kaikille -projektin sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. 
Penkkien prototyyppejä testattiin Reumaliiton tiloissa keväällä 2008. 
Testaajien kommentit huomioitiin penkkien jatkokehityksessä. Penkkien 
rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että se mahdollistaa päätykäsinojien 
lisäksi tai niiden sijasta myös monia käyttäjäryhmiä palvelevien välikä-
sinojien asentamisen. Penkin käsinojien paikkaa voidaan varioida esim. 
sijoittamalla toinen käsinoja penkin päähän ja toinen keskelle, jolloin 
penkille on helppo siirtyä istumaan pyörätuolista.

Kalusteiden tulee erottua tummuuskontrastilla alustan pintamateriaalis-
ta. Pöydän äärestä tulee varata pyörätuolille vähintään 800 mm leveä 
tila. Heikkonäköisen tulee pystyä erottamaan pöytä ja penkki toisistaan, 
esimerkiksi pöydän kontrastivärisestä reunuksesta. Kalusteissa ei saa 
olla teräviä tai muutoin törmäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai 
rakenteita.

Esteettömien istuinten mitoitusohjeet on annettu SuRaKu-
esteettömyyskriteeritaulukossa 14, Istuimet. Helsingin uusien perus- ja 
metsäpenkkien suunnitteluprosessin aikana esteettömyyteen liittyvä 
mitoitus tarkentui seuraavasti:

 Esteettömissä istuimissa tulee aina olla selkänoja ja käsinoja(t).
 Istuinkorkeus on 470–480 mm. 
 Istuimen syvyys on 430–480 mm. 
 Istuimen kallistuskulma on vähintään 1° ja enintään 3°. 
 Istuimen ja selkänojan välinen kulma on vähintään 95° ja enintään 

110°. 
 Selkänojan korkeus istuimesta on vähintään 400 mm.
 Käsinojan korkeus istuimesta on vähintään 200 mm ja enintään 240 

mm.

Mitoitusohjeita noudatetaan myös valmismallien hankinnassa.

Epäkohtiin puututaan

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunki- ja maisemasuunnittelupalvelu 
käy säännöllisesti läpi kaupunginosien kehittämistarpeet yleisten aluei-
den suunnitelmien laadinnan yhteydessä. Katujen, aukioiden, puistojen 
ja muiden viheralueiden kunnostushankkeissa korjataan mahdolliset 
puutteet ja epäkohdat kaupunkikalusteidenkin osalta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi
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Pirjo Tujula, esteettömyysasiamies, puhelin: 310 38410
pirjo.tujula(a)hel.fi
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§ 42
De av ledamöterna Pia Pakarinen och Petra Malin väckta motioner-
na om att införa en maximal hastighet för elsparkcyklar och förbätt-
ra trafiksäkerheten

HEL 2021-008771 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionerna som slutbehandlade.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Valtuutettu Petra Malinin aloite
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 28.9.2021 valtuutettu Petra 

Malinin aloitteesta
4 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 29.10.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder om en hastighetsbegränsning på 10–15 km/h kan in-
föras för elsparkcyklar. Ledamoten Petra Malin och 15 andra ledamöter 
föreslår likaså i sin motion att hastighetsbegränsningarna för elspark-
cyklar sänks och att användningen av elsparkcyklar begränsas om 
kvällar och nätter för att minska antalet olyckor. I Malins motion fö-
reslås dessutom parkeringsstationer för elsparkcyklarna för att förbättra 
tillgängligheten på gatorna.

Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst har utrett sätt att 
påverka de utmaningar som den stora ökningen i användningen av 
elsparkcyklar för med sig. Hittills har samarbete och förhandlingar med 
operatörerna konstaterats vara det effektivaste och mest ändamålsen-
liga medlet i stadens verktygslåda. I juli förra året inleddes också ett 
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bredare samarbete mellan kommunikationsministeriet, sparkcykelföre-
tagen, polisen, Trafikskyddet och städerna för att under hösten 2021 
utveckla åtgärder för att lösa de problem som observerats. Tillika har 
Helsingfors stad gett vägledning till den nationella trafiksäkerhetsstra-
tegin som kommunikationsministeriet ansvarar för. I samband med 
strategin ska även behovet av eventuella lagändringar bedömas.

Åtgärder för att begränsa hastigheten och användningstiderna

Samarbetet resulterade i att operatörerna i juli 2021 införde en hastig-
hetsbegränsning på 15 km/h om nätterna (kl. 00–05) i centrumområdet. 
Stadsmiljösektorn har granskat HUS:s inofficiella statistik från Mejlans 
samjour och elsparkcykeloperatörernas prestandauppgifter. Enligt dem 
har utvecklingen sedan mitten av juli gått i rätt riktning jämfört med bör-
jan av sommaren, men Mejlans jour har fortsättningsvis fått ta emot ett 
tiotal patienter varje veckoslut och i snitt mer än två patienter om da-
gen. Ur stadens synvinkel kan hastighetsbegränsningen därför inte an-
ses vara en tillräcklig åtgärd för att förebygga olyckor.

Efter förhandlingar i höstas beslutade elsparkcykelföretagen Tier, Voi 
och Lime att ta elsparkcyklarna ur trafik i Helsingfors på veckoslutsnät-
terna (kl. 00–05) från och med 3.9.2021. Även den nya aktören Dott föl-
jer de överenskomna restriktionerna. Enligt statistik från HUS:s olycks-
fallsavdelning har antalet olycksfall minskat tack vare restriktionerna. 
Därför kom staden och operatörerna i december 2021 överens om att 
tills vidare fortsätta försöket med nattligt användningsförbud och andra 
överenskomna restriktioner, som till att börja med var tidsbestämt till 
slutet av 2021. I början av 2022 försöker man finna alternativ till dessa 
omfattande restriktioner. Som villkor för alternativa lösningar gäller 
emellertid att antalet allvarliga olyckor där elsparkcyklar är inblandade 
inte ökar och att situationen sommaren 2021 inte upprepas.

Dessutom sänkte operatörerna sparkcyklarnas maximihastighet till 20 
km/h dygnet runt i hela stadsområdet. Den nattliga hastighetsbegräns-
ningen (15 km/h) togs i bruk veckans alla nätter i hela området där 
sparkcyklarna används. Operatörerna lanserade också ett nybörjarläge 
i sin tjänst, vilket innebär att hastighetsbegränsningen är 15 km/h för en 
person som kör för första gången. Effekterna av alla åtgärder följdes 
upp under hösten 2021 med hjälp av statistik från HUS:s olycksfallsav-
delning och undersökningsmaterial om användningen av elsparkcyklar 
som samlades in i samarbete med operatörerna. Uppföljningen fortsät-
ter under våren 2022 så att man på basis av det material som samlats 
in bedömer hur effektiva de restriktioner som trädde i kraft på hösten är 
och om hastighetsbegränsningarna är tillräckliga.

Att utveckla parkeringen
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Utöver dessa överenskomna åtgärder för att förbättra säkerheten ska 
samarbetet intensifieras ytterligare för att rätta till missförhållandena 
med parkeringen. Staden har förbundit sig att finna lösningar på pro-
blemen med elsparkcyklar som parkeras på ett vådligt sätt. Målet är att 
utveckla servicen så att det på våren, när användningen av elspark-
cyklar åter ökar, finns en överenskommelse i Helsingfors om åtgärder 
för att påverka olägenheterna som parkeringen orsakar. Till verktygslå-
dan i stadskärnan hör bland annat att använda teknologi för att begrän-
sa parkeringsmöjligheterna och att anlägga särskilda parkeringsplatser. 
Dessutom har staden fört preliminära diskussioner med operatörerna 
som har verksamhet i Helsingfors om en Parking Patrol-tjänst. Stadens 
parkeringsövervakning deltar i utvecklingsarbetet.

För att parkeringen ska kunna utvecklas måste frågor som gäller rum, 
övervakning och det stora antalet elsparkcyklar lösas. I lagstiftningen 
om parkering likställs elsparkcyklarna med cyklar. De får alltså parke-
ras såväl på cykelbanan som på gångbanan så länge som det inte 
medför oskälig olägenhet för användningen av dessa. Staden deltar i 
utvecklingen av parkeringen med medvetenheten om att fler elsparkcy-
kelföretag i framtiden kan etablera sig i Helsingfors. Förutom använ-
darsäkerheten ska även fotgängarnas säkerhet på gångbanorna för-
bättras. Elsparkcyklister som åker på gångbanorna utgör en säkerhets-
risk. Staden söker sätt att dirigera elsparkcyklarna bort från gångba-
norna för att förbättra säkerheten för fotgängarna.

Till slut

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande och konsta-
terar att sparkcykeloperatörerna hittills har visat samarbetsvilja i för-
handlingarna. Staden strävar efter att främja de mål som föreslås i mo-
tionerna framför allt genom förhandlingar och samarbete och betonar 
operatörernas gemensamma ansvar för att garantera att verksamheten 
kan fortsätta. Dessutom använder staden data från tjänsten och hälso-
vårdstjänsterna för att bedöma hur effektiva åtgärderna är.

I utvecklingen av tjänster som kunnat uppstå tack vare plattformseko-
nomin är lagändringar och ensidiga bestämmelser från stadens sida in-
te ändamålsenliga medel. Att ta till dem är dock möjligt om samarbetet 
inte leder till tillräckligt effektiva åtgärder.

Elsparkcyklarna har etablerat sin ställning som ett färdmedel i staden 
redan i några år. Det är därför ändamålsenligt att staden och operatö-
rerna tillsammans hittar fungerande lösningar som hjälper operatörerna 
att etablera sin verksamhet som en del av stadens mångsidiga trafiksy-
stem på ett sätt som beaktar stadsmiljöns krav och utmaningar.
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Stadsmiljönämnden och Helsingfors polisinrättning har gett utlåtanden 
om motionerna. Utlåtandena kan läsas i beslutshistorian och bilagorna. 
Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst har uppdaterat styc-
ket om åtgärder för att begränsa hastigheten och användningstiderna 
(Nopeusrajoituksiin ja palvelun käyttöaikaan liittyvät toimenpiteet) i 
stadsmiljönämndens utlåtande från 28.9.2021 så att det bättre beskri-
ver nuläget. I övrigt stämmer stadsstyrelsens svar överens med utlå-
tandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Valtuutettu Petra Malinin aloite
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 28.9.2021 valtuutettu Petra 

Malinin aloitteesta
4 Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 29.10.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 71

HEL 2021-008771 T 00 00 03

HEL 2021-007736

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.09.2021 § 506

HEL 2021-008771 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on selvittänyt 
keinoja, joilla vaikutetaan laajasti lisääntyneen sähköpotkulautailun ai-
heuttamiin haasteisiin. Vaikuttavimmaksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi 
kaupungilla käytössä olevaksi keinoksi tähän mennessä on todettu ole-
van yhteistyö ja neuvottelu operaattorien kanssa. Viime heinäkuussa 
käynnistettiin myös laajempi yhteistyö Liikenne- ja viestintäministeriön, 
potkulautayritysten, poliisin, Liikenneturvan ja kaupunkien välillä, jonka 
tarkoituksena on ollut syksyn 2021 aikana kehittää toimenpiteitä ha-
vaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi Helsingin kaupunki on ollut 
mukana ohjaamassa Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla olevaa 
valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa, jonka yhteydessä on tar-
koitus arvioida myös mahdollisten lakimuutosten tarpeellisuutta. 

Yhteistyön tuloksena heinäkuun puolesta välistä lähtien operaattoreilla 
on ollut käytössä yöaikainen (00-05) nopeusrajoitus 15km/h keskustan 
alueella. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tarkastellut HUS:n epä-
virallisia Meilahden yhteispäivystyksen tilastoja ja sähköpotkulautaope-
raattorien suoritetietoja. Niiden mukaan heinäkuun puolenvälin jälkeen 
on tapahtunut oikean suuntaista kehitystä alkukesään verrattuna, mutta 
edelleen Meilahden päivystykseen on tullut noin 10 potilasta joka vii-
konloppu ja keskimäärin yli 2 potilasta päivässä. Kaupungin näkökul-
masta nopeusrajoitusta ei voida siten pitää riittävänä rajoitustoimena 
ehkäisemään onnettomuuksia. 

Uusimpien neuvottelujen tuloksena sähköpotkulautayritykset Tier, Voi 
ja Lime päättivät 3.9.2021 alkaen katkaista Helsingissä palvelun käytön 
viikonloppuöinä (klo 00-05). Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun, jo-
hon mennessä keskustellaan liikenneturvallisuuden varmistamisesta 
jatkossa. Kokeiluajalta myös kerätään tietoa, miten aikarajoitukset 
vaikuttavat tapaturmien määrään, kun huomioidaan myös vuoden ajas-
ta johtuvat käyttömäärämuutokset.

Tämän lisäksi operaattorit laskevat potkulautojensa maksiminopeutta 
20 km/h kaikkina aikoina koko kaupungin alueella sekä laajentavat yöl-
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listä 15 km/h nopeusrajoitusta koskemaan viikon kaikkia öitä koko toi-
minta-alueella. Myös aloittelija -ajotila tuodaan palveluun siten, että en-
simmäisellä ajokerralla nopeusrajoitus on 15 km/h. Kaikkien muutosten 
vaikutuksia seurataan syksyn ja kevään aikana: saamme edelleen tilas-
totietoa HUS:in tapaturmaosastolta sekä keräämme yhteistyössä ope-
raattorien kanssa tutkimusaineistoa sähköpotkulautojen käytöstä. Ar-
vioimme nyt voimaan tulleiden rajoitusten vaikuttavuutta kerätyn ai-
neiston perusteella sitä, ovatko nopeusrajoitukset olleet riittäviä. 

Potkulautaoperaattorit ovat olleet yhteistyöhaluisia. Viimeaikainen ne-
gatiivinen julkisuus ei välttämättä tue markkinaehtoista toimintaa. 
Helsingin kaupunki käyttää erityisesti neuvottelua ja yhteistyötä keinoi-
na edistääkseen toivottuja toimenpiteitä ja korostaa operaattorien yhte-
isvastuuta toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Lisäksi hyödynnämme 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin palvelusta ja terveyspalveluis-
ta saatavaa dataa. Alustatalouden mahdollistamien palveluiden ke-
hittämisessä lakimuutokset ja kaupungin yksipuoliset määräykset toi-
mivat huonosti. Nekin ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli yhteistyö ei 
johda riittävän vaikuttaviin toimenpiteisiin. Sähköpotkulaudat ovat vaki-
innuttaneet asemaansa kaupungin yhtenä liikkumisen keinona jo muu-
taman vuoden ajan, joten tarkoituksenmukaista on yhdessä löytää toi-
mivia ratkaisuja, jotta operaattorit voisivat kaupunkiympäristön asetta-
mien tavoitteiden ja haasteiden puitteissa vakiinnuttaa toimintaansa 
osana monipuolista liikennejärjestelmää.

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sirje Lappalainen, liikenneinsinööri: 310 38134

sirje.lappalainen(a)hel.fi
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§ 43
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om avgiftsbelagda 
24h-parkeringsplatser i innerstaden

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
24h-parkeringsplatserna i innerstaden beläggs med avgifter för att höja 
inkomsterna från parkeringsavgifter samt för att öka den likvärdiga be-
handlingen av parkeringsområdena och användningen av hållbara tra-
fikformer.

Att parkeringsplatser i allmänna områden inom avgiftszonerna i regel är 
avgiftsbelagda stämmer överens med stadsstyrelsens parkeringspolicy 
och beslut om avgiftszoner. På basis av stadsstyrelsens beslut har 
parkeringen inom avgiftszonerna redan stegvis gjorts avgiftsbelagd och 
avsikten är att de för tillfället avgiftsfria 24h-parkeringsplatserna be-
läggs med avgifter inom avgiftszonerna på det sätt som föreslås i mo-
tionen.

En närmare motivering av ändringen redogörs för i samband med änd-
ringarna. Vid behov kan staden av grundad anledning avvika från av-
giftsbeläggningen av parkeringsplatser inom avgiftszonerna, men även 
då är utgångspunkten att avvikelsen är tillfällig.
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Enligt en strategisk riktlinje i parkeringspolicyn som stadsstyrelsen 
godkände 17.2.2014 § 221 förstärker staden transparensen och an-
vändaren betalar -perspektivet i prissättningen på parkeringen. I 
Helsingfors innerstad är parkeringen i nuläget avgiftsbelagd på nästan 
alla offentliga områden, med några undantag.

Helsingfors vill understöda hållbara färdsätt, d.v.s. kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. För att främja dessa färdsätt måste gaturummet 
delvis omorganiseras. Antalet parkeringsplatser i gaturummet kommer 
åtminstone inte att öka i framtiden och staden kan främja en mer effek-
tiv användning av parkeringsplatser genom prissättning på parkering.

Det är allmänt att bilar förvaras långvarigt vid gatorna i innerstaden, 
men det är inte ändamålsenligt med tanke på gaturummets optimala 
och effektiva användning i förhållande till de mål som ställts. Enligt par-
keringspolicyn ska staden inte subventionera bilägare genom att erbju-
da nästan gratis gaturum för långvarig förvaring av bilar.

Genom avgiftsbeläggning kan staden främja exempelvis förutsättning-
arna för nyttotrafik och besöksparkering samt minska förvaringen av bi-
lar vid gatorna, varvid parkeringsplatserna kan användas mer aktivt. 
Utöver en bättre servicenivå har detta även positiva miljökonsekvenser. 
När det blir lättare att hitta en ledig parkeringsplats minskar trafiken 
som orsakas av fordon som letar efter en parkeringsplats.

Stadsstyrelsen godkände 25.4.2016, § 405 de nya avgiftszonerna en-
ligt ritning nr 6516-3, tiderna då parkering är avgiftsbelagd enligt ritning 
nr 6517-3 och tiderna då parkering vid specialobjekten är avgiftsbelagd 
enligt ritning nr 6518-3.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

Enligt Helsingfors stadsstrategi vill Helsingfors säkerställa att det finns 
tillräckligt med parkeringsplatser för både boendeparkering och anslut-
ningsparkering.

Stadsstyrelsen förutsätter att målet att belägga 24h parkeringsplatser-
na med avgifter, vilket är i linje med detta, främjas systematiskt. Änd-
ringarna verkställs före utgången av 2022 till de delar som de inte är i 
anslutning till en mer omfattande utveckling av markanvändningen som 
genomförs på området inom de närmaste åren.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Bilagematerial

1 Piirustus 6516-3
2 Piirustus 6517-3
3 Piirustus 6518-3

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 104

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Kappaleen 11 jälkeen :

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa varmistaa py-
säköintimahdollisuuksien riittävyyden asukaspysäköinnissä sekä liityn-
täpysäköinnissä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tämän kanssa linjassa olevaa tavoi-
tetta 24h paikkojen muuttamisesta maksulliseksi edistetään systemaat-
tisesti. Niiltä osin kuin muutokset eivät kytkeydy alueella lähivuosina 
tehtävään laajempaan maankäytön kehittämiseen toimeenpannaan 
muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vasaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 674

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymässä pysäköintipolitiikassa 
on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vahviste-
taan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin kan-
takaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla 
yleisillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, 
jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katu-
tilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan 
lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää 
pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, 
mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan 
käytön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan 
mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla ka-
tutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. 
Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai 
vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia ka-
dun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. 
Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristö-
vaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, py-
säköintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 piirustuksen 6516-3 mukaiset 
uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksullisuusa-
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jat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksullisuusa-
jat. 

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja 
pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleis-
ten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Pysäkö-
intiä maksuvyöhykkeiden alueella on päätöksen mukaan muutettu vai-
heittain maksulliseksi.  Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta on 
tarkoituksenmukaista muuttaa nykyiset maksuttomat 24 h -
pysäköintipaikat maksullisiksi pysäköinnin maksuvyöhykkeiden alueel-
la. Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutoksel-
le.

Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikko-
jen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin 
lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Noora Lahtela, liikenneinsinööri: 310 34889

noora.lahtela(a)hel.fi
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§ 44
Den av ledamoten Anniina Iskanius väckta motionen om ett vägvis-
nings- och vägledningssystem för cykelvägar

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Anniina Iskaniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anniina Iskanius och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder möjligheten att vidta snabba åtgärder för att 
skapa ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägarna i hela 
Helsingfors enligt modellen i Uleåborgsregionen.

Staden har 2021 tagit fram en utredningsplan för vägvisningen för cy-
keltrafiken i Helsingfors. Planen har utarbetats på ett kartbaserat an-
vändargränssnitt och den innehåller  objekten med vägvisning och le-
derna till objekten. Utifrån utredningsplanen håller man på att ta fram 
de första noggrannare regionala vägvisningsplanerna för cykeltrafiken. 
De första planeringsobjekten är Drumsö samt hela östra Helsingfors. 
Målet är att bygga upp vägvisningen för dessa områden under det på-
gående året. När dessa planer har färdigställts fortsätter planeringen i 
andra delar av Helsingfors. Målet är att under de närmaste åren bygga 
upp ett omfattande vägvisningssystem för cykeltrafiken i hela Helsing-
fors. Principerna som planerna bygger på påminner om systemet i 
Uleåborg. I vägvisningen för cykeltrafiken används i huvudsak sådana 
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orienteringstavlor för cykeltrafiken som den nya vägtrafiklagen möjlig-
gör.

Stadsmiljönämnden konstaterar i sitt utlåtande att banornas vägvisning 
ska planeras och byggas från ena änden till den andra på en gång så 
att man med hjälp av vägvisningen kan hitta fram till de objekt som ba-
nan leder till. På banor som är under byggnad ska vägvisning föras 
upp, om vägvisningen på den befintliga banan är möjlig.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 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.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Anniina Iskaniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 75

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 681

HEL 2021-010023 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen 
pyöräilykaupunki. Näin ollen pyöräliikennettä kehitetään viittä keskeistä 
suunnittelukriteeriä noudatellen: turvallisuus, suoruus, kattavuus, vai-
vattomuus ja miellyttävyys. Laadukkaan pyöräliikenteen opastamisen 
tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma vu-
onna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle, ja 
siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleis-
suunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat, alueelliset 
pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohtei-
na ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Pyöräliikenteen opastus on 
tavoitteena toteuttaa näille alueille vuoden 2022 aikana. Lauttasaaren 
ja Itä-Helsingin suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muu-
alle Helsinkiin. Tavoitteena on, että kattava pyöräliikenteen opastus to-
teutetaan koko Helsinkiin lähivuosien aikana. Suunnitelmat ovat peri-
aatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia, ja pääosin pyöräliikenteen 
opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyörälii-
kenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee su-
unnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydet-
tyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana 
vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, 
jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 12.5.2020 kokoukses-
saan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020. Suunnitel-
man tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiver-
koston opastus. Myös Keskuspuiston opastuksen tarkempaa suunnit-
telua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on 
aloittaa Keskuspuiston opastuksen toteutus vuoden 2022 aikana.

Käsittely

07.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lisätään kappaleen kolme jälkeen seuraava kappale:

"Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee su-
unnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydet-
tyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana 
vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, 
jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Si-
vosen vastaehdotuksen.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jenni Huovinen, suunnittelija: 09 310 37461

jenni.huovinen(a)hel.fi
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§ 45
Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett 
seniorcenter till Drumsö

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 14 andra ledamöter föreslår i 
sin motion att ett seniorcenter grundas på Drumsö.

Enligt tyngdpunkterna i stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 blir 
helsingforsarnas hälsa och välfärd bättre och den funktionella och 
vackra stadens tjänster håller takt med befolkningsunderlaget och byg-
gandet på ett sätt som är ekonomiskt hållbart.

Social- och hälsovårdssektorn följer stadsstrategin i planeringen av 
servicenätverket. I planen för servicenätverket analyseras bland annat 
lokalbeståndet, det vill säga omfattningen av lokalerna och deras läge 
jämfört med andra verksamhetsställen samt områdets befolkningsut-
veckling och tillgänglighet. Till sektorns servicenätverk hör familje-
centren, centralerna för hälsa och välbefinnande samt seniorcentren. 
Ett seniorcenter på Drumsö ingår inte i de närmaste årens plan för 
sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsternas servicenätverk, ef-
tersom det södra serviceområdets tjänster är lättillgängliga för drumsö-
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borna. Den närmaste enheten som erbjuder öppen servicecentralverk-
samhet för äldre är Kampens servicecentral.

Enligt befolkningsprognosen förblir Drumsös invånarantal på nuvaran-
de nivå till 2030. Enligt prognosen kommer Drumsö att ha cirka 29 000 
invånare 2036. Över 65-åringarna blir drygt 5 200.

Just nu talar befolkningsprognosen och de befintliga tjänsternas till-
gänglighet inte för ett seniorcenter till Drumsö. Läget kan dock grans-
kas på nytt senare.

Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet har gett utlåtande i 
ärendet. Äldrerådet har förordat att ett seniorcenter grundas på Drum-
sö. Stadsstyrelsens svar 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
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 76

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.11.2021 § 263

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sirpa Asko-Seljavaaran ja neljäntoista muun valtuutetun seniorikeskuk-
sen rakentamista Lauttasaareen koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Lauttasaareen rakennetaan seniorikeskus, 
jossa on neuvontaa, harrastuksia ja palveluja sekä tarvittaessa pal-
veluasumista. Seniorikeskus voi olla myös kotihoidon tiimien tukikohta.

Sosiaali- ja terveystoimi noudattaa palveluverkkosuunnittelussa kau-
punkistrategiaa. Toimialan palveluverkon ydin muodostuu perhe-
keskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista ja seniorikeskuksista. 
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen lähivuosien palveluverkkosu-
unnitelma ei sisällä seniorikeskusta Lauttasaareen, koska Helsingin 
etelän palvelualueen palvelut ovat lauttasaarelaisille hyvin saavutetta-
vissa. Valtuustoaloitteessa viitataan yleiskaavassa 2016 esitettyyn alu-
een asukasmäärän kasvuennusteeseen. Helsingin kaupunginkanslian 
vuoteen 2036 ulottuva väestöennuste ei kuitenkaan ennusta Lauttasaa-
ren peruspiiriin väestökasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Helsingin kaupungin tuore kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 ”Kas-
vunpaikka” ohjaa helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat -
painopisteen mukaan huomiomaan palveluverkkoa kehitettäessä 
helsinkiläisten ja kaupungin alueiden erilaiset tarpeet ja palvelujen 
saatavuuden riittävän läheltä. Toimiva ja kaunis kaupunki -
painopisteeseen liittyen todetaan, että kaupungin palveluiden, kuten 
koulujen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja liikuntamahdolli-
suuksien, pitää pysyä mukana alueiden väestöpohjan ja asuntoraken-
tamisen rytmissä ja mittakaavassa taloudellisesti kestävällä tavalla.

Lauttasaaren peruspiirissä on Helsingin kaupunginkanslian vuoteen 
2036 ulottuvan väestöennusteen (perusvaihtoehto) mukaan tänä vuon-
na noin 24 500 asukasta, ja heistä yli 65-vuotiaita on noin 4 600. Laut-
tasaaren asukasmäärän ennustetaan pysyvän ennallaan vuoteen 2030 
asti. Vuodesta 2031 lähtien väestömäärä lähtisi maltilliseen kasvuun si-
ten, että vuonna 2036 Lauttasaaressa olisi asukkaita noin 29 000. Yli 
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65-vuotiaiden määrä kehittyy samoin kuin koko Lauttasaaren peruspii-
rin väestö. Vuonna 2036 heitä olisi 5 258. 

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (kaupunginhallitus 22.6.2020, 
400 §) edellyttää jokaisen toimialan tekemään vuoden 2021 aikana 
palveluverkkosuunnitelman yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. 
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko muodostuu perhe-, terveys- ja 
hyvinvointi- sekä seniorikeskuksista. Toimialan palveluverkkosuunni-
telmassa muun muassa analysoidaan tilakanta eli tilojen laajuus ja si-
jainti suhteessa muihin toimipisteisiin sekä alueen väestönkehitys ja 
saavutettavuus. Analyysin pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys 
palveluverkon tavoitetilasta vuoteen 2035 mennessä. Tämä työ on me-
neillään seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelussa. 

Seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelun tukena on käytetty Kaikki-
en seniorikeskusten ja palvelutalojen saavutettavuus -selvitystä vuodel-
ta 2020. Selvityksessä on vertailtu vuoden 2018 tilannetta vuoden 2030 
tilanteeseen. Selvityksen mukaan seniorikeskukset sijaitsevat nyt jo 
saavutettavuudeltaan optimaalisissa paikoissa, eivätkä itsenäiseen liik-
kumiseen kykenevät ikääntyneet ole riippuvaisia yksityisautoilusta 
saavuttaakseen palvelutalon tai seniorikeskuksen. Lähimmän seniori-
keskuksen saavutti vuonna 2018 joukkoliikenteellä 87 prosenttia yli 65-
vuotiaista helsinkiläisistä maksimissaan kolmessakymmenessä minuu-
tissa. Selvityksen mukaan tilanteen arvellaan vuonna 2030 olevan vielä 
parempi ja seniorikeskus saavuttaisi 95 prosenttia kyseisestä ikäryh-
mästä, kun uudet joukkoliikennelinjat ovat käytössä ja keskustan, Kive-
län seniorikeskuksen korvaava, uusi seniorikeskus on valmistunut. 

Edellä mainitusta selvityksestä käy ilmi, että suurimmalla osalla lautta-
saarelaisista oli lähimpään seniorikeskukseen, Kampin palvelu-
keskukseen, vuonna 2018 korkeintaan noin kahdenkymmenen minuu-
tin matka. Lauttasaaren eteläisimmän osan kauimmalta alueelta Vattu-
niemestä matka-aika oli maksimissaan neljäkymmentäviisi minuuttia. 
Kivelän seniorikeskuksen korvaavan keskustan seniorikeskuksen paik-
kaa ei ole vielä päätetty, mutta uuden seniorikeskuksen paikkaa valit-
taessa kiinnitetään huomiota mahdollisimman hyvään saavutettavuu-
teen myös Lauttasaaren asukkaiden näkökulmasta. Tällä hetkellä laut-
tasaarelaisten lähin ikääntyneille suunnattua avointa palvelukeskustoi-
mintaa tarjoava yksikkö on Kampin palvelukeskus. Myös Kinaporin se-
niorikeskuksen palvelukeskustoiminta on metrolla hyvin saavutettavis-
sa. Etelän palvelualueella sijaitsee myös Töölön seniorikeskuksen avo-
inta toimintaa tarjoava palvelukeskus. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimi nou-
dattaa palveluverkkosuunnittelussa kaupunkistrategiaa. Tällä hetkellä 
Lauttasaaren peruspiirin väestöennuste ja lähimpien seniorikeskusten 
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saavutettavuus eivät puolla seniorikeskuksen rakentamista Lauttasaa-
reen. Pohjois-Helsingissä ja Laajasalossa sijaitsevien seniorikeskusten 
saavutettavuuden parantaminen on selvityksen perusteella kiireysjärje-
styksessä etelän aluetta edellä. Keskustan seniorikeskuksen arvioi-
daan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä, ja tällöin tilannetta voidaan 
tarkastella uudestaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategia edellyttää toteutettavaksi ajanmukaiset ja 
esteettömät perhekeskukset, seniorikeskukset ja terveys- ja hyvinvoin-
tikeskukset. Toteutuessaan keskukset, joiden suunnitteluun asukkaat ja 
henkilökunta ovat osallistuneet, ottavat huomioon kaupungin alueiden 
erilaiset lähtökohdat ja tarpeet siten, että palvelut ovat riittävän lähellä.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Venetvaara, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546

helena.venetvaara(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 46
Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om smidigare 
praxis för remisser till ungdomspsykiatrisk bedömning

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite
2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minja Koskela och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att remisspraxisen ska göras smidigare så att man kan hänvisas till 
ungdomspsykiatrisk bedömning på remiss av antingen en läkare eller 
en psykolog.

Det går inte att tolka hälso- och sjukvårdslagen på det sätt som fö-
reslås i motionen. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt svarar för att 
behovet av brådskande och på remiss grundad vård bedöms och vår-
den tillhandahålls enligt enhetliga medicinska grunder. För att en per-
son ska kunna intas på ett sjukhus för icke-brådskande sjukvård be-
hövs en på läkarundersökning grundad remiss. För att få en remiss 
krävs inte en bedömning av både en läkare och en psykolog. Intag-
ningskriterierna stämmer överens med social- och hälsovårdsministeri-
ets grunder för icke-brådskande vård.

Stadsstyrelsen inser att modeller för smidigare praxis för remisser, så-
väl sådana som föreslås i motionen som modeller av annat slag, har 
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tagits i bruk i andra delar av Finland. Helsingfors utvecklar modeller 
som används på annat håll (bl.a. Soite och Forssa) och granskar sin 
remisspraxis utgående från vad som är ändamålsenligt för den egna 
verksamheten så att de unga som behöver service och deras familjer 
ska belastas med så lite byråkrati som möjligt. Helsingfors granskar 
också möjligheten att utveckla lågtröskelservicen för mentalvård Mieppi 
så att Mieppi-psykologerna kunde hänvisa den unga direkt till en läkare 
om det visar sig att en remiss behövs.

Social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlå-
tandena. 

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 Minja Koskelan aloite
2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 106

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus: 
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mah-
dollinen.”

Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen 
vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon: 

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleek-
seen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä 
muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla 
Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soi-
te ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukai-
sista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että lähetepro-
sessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta pal-
veluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee 
myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin 
psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähet-
teelle ilmenee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuk-
sen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuk-
sen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muu-
tetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaan-
hoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi 
myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi 
useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin ar-
vio riittäisi.



Helsingfors stad Protokoll 3/2022 256 (277)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
16.02.2022

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 FI02012566

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan 
lausunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen pe-
rustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääke-
tieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen 
sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai ham-
maslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria 
toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, 
että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. 
HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon pe-
rusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itse-
raportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä 
varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. 
Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden nou-
susta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden 
määrä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissai-
raanhoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 
%. Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kri-
teerejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveyden-
huoltoon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti 
kuuluu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lä-
hetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, 
koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen 
kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdol-
liseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muutta-
mista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 47
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om en över-
tryckshall till Degerö idrottspark

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder utveckling av vinterträningsförhållanden i Degerö id-
rottspark och beaktar Laajasalon Palloseuras förslag om att bygga en 
övertryckshall.

Degerö idrottspark är föremål för flera utvecklingsprojekt. I samband 
med planering av dessa projekt utreds också möjligheten till att bygga 
en övertryckshall. Laajasalon Palloseura LPS rf har redan förhandlat 
med stadens idrottsservice om ärendet. LPS har meddelat att man är 
beredd att anskaffa en hall, men för att kunna bygga hallen behövs en 
ny plan och den befintliga planen ska delvis flyttas. Staden har inte re-
serverat någon finansiering för dessa åtgärder.

Staden har planerat en spårvagnsdepå på idrottsparkens område. Om 
den byggs kommer de befintliga idrottsplatserna att flyttas, men byg-
gandet av depån håller på att försenas betydligt. Stadskansliet, kultur- 
och fritidssektorn och stadsmiljösektorn utarbetar i samverkan under 
åren 2022–2023 en översiktsplan om hur idrottsparkens verksamhet 
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ska organiseras så att utvecklingsprojektens möjligheter kan utredas 
och samordnas. I beredningen av översiktsplanen beaktas även LPS:s 
förslag om att bygga en övertryckshall.

Fotbollsföreningarna i Helsingfors har för tillfället nio övertryckshallar 
som i huvudsak monteras ner varje sommar. Staden har inga egna 
övertryckshallar och det anses inte vara motiverat att köpa några bl.a. 
på grund av risker som har att göra med hallens energiförbrukning och 
säkerhet på vintern. Idrottsservicen förvaltar över två fasta och fullstora 
fotbollshallar i Tali och Kvarnbäcken.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i 
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 107

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 175

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopi-
van ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa 
alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus 
on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa 
vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin 
hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston 
jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakenta-
mista. 

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipai-
nehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukoko-
naisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä 
tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä 
talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallo-
hallia (Tali ja Myllypuro). 

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia 
kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu 
raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan si-
irtämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut vii-
tesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu 
määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoi-
tuksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huo-
mattavasti aiemmin suunnitellusta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon li-
ikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemi-
sellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa 
otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikuntapu-
istoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu 
vuosille 2022–2023.
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Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia 
lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen. 

Kyseiset lausunnot ovat:

 10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruu-
kinlahden puistoon.

 7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta 
kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 573

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuplahallin toteuttamista tut-
kitaan edelleen Laajasalon liikuntapuiston suunnittelussa. 

Uuden Laajasalon raitiovaunuvarikon toteuttamisen aikataulu vaikuttaa 
myös Laajasalon liikuntapuiston toimintojen siirtämisen tarpeeseen ja 
aikatauluun. Varikon toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä, ja 
Helsingin kaupungin liikennelaitos valmistelee selvitystä varikkover-
koston tarpeista. Tämän hetkisen tiedon mukaan varikon toteutus ei 
käynnisty vielä vuonna 2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.2.2020 hyväksymien Laajasalon itä-
rannan suunnitteluperiaatteiden yhteydessä laadittiin viitesuunnitelma 
liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä. Varikon toteutta-
minen aiheuttaa muutoksia liikuntapuistoon, sillä varikon ja sen huleve-
sijärjestelmien tieltä joudutaan siirtämään liikuntapaikkoja uusille pai-
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koille. Varikon rakentamisen aiheuttamat muutokset liikuntapuistossa 
voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointi-
rahoituksella. 

Laajasalon Palloseura LPS ry. on ollut yhteydessä kaupunkiin, ja 
Kuplahallin sijoittamisesta liikuntapuistoon on neuvoteltu. Kuplahallin 
sijoittaminen liikuntapuistoon edellyttäisi uuden kentän rakentamista ja 
olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole 
rahoitusta varattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eikä Kruunuvuo-
renrannan aluerakentamisprojektin investointiohjelmissa.

Laajasalon liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä laadi-
taan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 
2022 - 2023. Yleissuunnitelmassa tutkitaan useita eri ratkaisuvaihto-
ehtoja Laajasalon liikuntapuiston kehittämiseksi. Siinä esitetään liikun-
tapuiston eri palveluiden kehittämistarpeet, vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
porrastettu toteutusaikataulu ja kustannusarviot. Suunnittelussa voi-
daan ottaa huomioon Laajasalon palloseura LPS ry:n toimenpide-esitys 
laatimalla kuplahallin sijoittamisesta vaihtoehtoinen yleissuunnitelma ja 
kustannusarvio. 

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
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§ 48
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en regn-
bågsväg till Helsingfors

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog att ärendet återremitteras för ny beredning så att man avstår 
från att genomföra en regnbågsväg i enlighet med förslaget. 

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning enligt ledamoten 
Laura Korpinens motivering. 

Ja-röster: 65
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmä-
ki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Di-
arra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo 
Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hil-
tunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia 
Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas 
Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Pia 
Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Mika Raatika-
inen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman
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Blanka: 6
Mahad Ahmed, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Seija 
Muurinen, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Harry Harkimo

Ledamoten Harry Bogomoloff meddelande att han hade för avsikt att 
rösta JA.

Stadsfullmäktige beslutade att fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man grundar en regnbågsväg i Helsingfors. Enligt dem som 
väckt motionen är ett gaturum som målas i regnbågens färger en viktig 
symbolisk gest för att stöda HBTQ-personer.

I vägtrafiklagen, statsrådets förordning om användningen av trafikan-
ordningar och Traficoms bestämmelser finns förskrifter om trafikanord-
ningar och användningen av dem på vägen. Med väg avses också bl.a. 
en gata och något annat område som är avsett för allmän trafik eller 
allmänt används för trafik.

I vägtrafiklagen förbjuds separat användningen av sådana skyltar, mar-
keringar eller anordningar som kan förväxlas med trafikanordningar el-
ler göra trafikanordningar mindre synliga eller effektiva.

I Åbo målades sommaren 2021 ett övergångsställe på körbanan på en 
vanlig gata i regnbågens färger. Åbo stad var tvungen att ta bort mål-
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ningarna följande dag, eftersom Polisstyrelsen konstaterade att an-
vändningen av regnbågens färger vid ett övergångsställe strider mot 
vägtrafiklagen.

I Helsingfors gjorde man sommaren 2020 ett försök där en del av en 
gågata på Senatstorget målades i regnbågens färger. Det var möjligt 
att förhålla sig positivt till ett dylikt försök, eftersom det var fråga om ett 
avsnitt som tillfälligt upptagits som gågata, där den som kör ett fordon 
(både bilar och cyklar) måste väja för fotgängaren. På en gågata kan 
det inte finnas övergångsställen, eftersom fotgängaren fritt kan välja 
var hen går. Man förhöll sig redan då positivt till ett försök på ett områ-
de som reserverats endast för fotgängare. I samband med försöket 
sommaren 2020 uppmärksammades också att arrangemanget inte är 
möjligt på en vanlig gata eftersom det strider mot lagen.

Helsingfors vill på många olika sätt främja fördomsfrihet, ansvar och to-
lerans i staden. Att använda regnbågens färger är en del av den här 
helheten. Färgerna ska dock användas vid noggrant övervägda fot-
gängarområden, där markeringar i stil med gatukonst inte kan tolkas 
som trafikanordningar och där de inte gör trafikanordningar mindre syn-
liga eller effektiva. På körbanan på en vanlig gata ska man använda 
endast sådana trafikanordningar som avses i vägtrafiklagen, eftersom 
avsikten är att prioritera trafiksäkerheten. En regnbågsgata kan förverk-
ligas på ett sådant fotgängarområde, där den inte kan tolkas som regle-
ring av trafiken. Stadsstyrelsen tillstyrker i likhet med stadsmiljönämn-
den förslaget om en regnbågsväg kan förverkligas på ett ställe som 
bedöms som lämpligt i stadsrummet, i samband med sommargatorna 
2022. Projektet planeras i samverkan med regnbågsgemenskapen och 
-organisationerna.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 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.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 72

HEL 2021-008728 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

31.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että perustelu-
iden kappaleesta 8 poistetaan seuraava osuus:

"Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä 
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Kaupunginhallitus kannattaa  kau-
punkiympäristölautakunnan tavoin sateenkaaritien toteuttamista so-
pivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen 
yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja 
järjestöjen kanssa."

Se korvataan muotoilulla:

"Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin."

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 29
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tieliikennelaki, asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä ja Traficomin 
määräykset määrittelevät liikenteenohjauslaitteet ja niiden käytön tiellä. 
Tiellä tarkoitetaan mm. myös katua ja muuta yleiselle liikenteelle tai 
yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Tieliikennelaissa on erikseen kielletty sellaisten merkintöjen käyttö, jot-
ka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai jotka voivat vähen-
tää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta. Paljon keskustelua herättänyt suo-
jatie ja sen merkitseminen on lainsäädännössä selkeästi esitetty.

Kesällä 2021 Turussa maalattiin suojatie normaalin kadun ajoradalle 
sateenkaariväreillä. Turun kaupunki joutui poistamaan maalaukset seu-
raavana päivänä, koska poliisihallitus totesi sateenkaarivärien käytön 
suojatien kohdalla olevan tieliikennelain vastaista.

Helsingissä kokeiltiin kesällä 2020 Senaatintorin kävelykaduksi merki-
tyllä osuudella maalausta sateenkaariväreillä. Kokeiluun voitiin suh-
tautua myönteisesti, koska kyseessä oli tilapäisesti kävelykaduksi mer-
kitty osuus, jossa ajoneuvolla (sekä autolla että polkupyörällä) ajavan 
on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla suojatietä ei 
voi ollakaan, koska jalankulkija voi valita reittinsä siellä vapaasti. Pel-
kästään jalankulkijoille varatulla alueella suhtauduttiin jo tuolloin kokei-
luun suopeasti. Kesän 2020 kokeilun yhteydessä tuotiin myös esille, et-
tä normaalilla kadulla kyseinen järjestely ei tule kyseeseen lain vastai-
sena.

Helsinki haluaa monin eri tavoin edistää ennakkoluulottomuutta, vastu-
ullisuutta ja suvaitsevuutta kaupungissa. Sateenkaarivärien käyttö on 
yksi osa tätä kokonaisuutta. Värien käytön tulee kuitenkin keskittyä 
tarkkaan harkituille jalankulkualueille, joissa katutaiteen tapaisia 
merkintöjä ei voida tulkita liikenteenohjauslaitteiksi eivätkä ne vähennä 
liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä tai tehokkuutta. Normaalilla kadun 
ajoradalla ja pyörätiellä tulee käyttää vain tieliikennelain mukaisia lii-
kenteenohjauslaitteita, koska lain hyvä ja ensisijainen tarkoitus on prio-
risoida liikenneturvallisuus. Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellai-
selle jalankulkualueelle, missä sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lauta-
kunta kannattaa sateenkaaritien toteuttamista sopivaksi arvioitavalle 
paikalle kaupunkitilassa kesän 2022 kesäkatujen yhteydessä. To-
teutusta suunnitellaan yhdessä sateenkaariyhteisön ja järjestöjen 
kanssa.
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Käsittely

18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Aloitevastauksen viimeinen virke korvataan seuraa-
valla muotoilulla: 

Sateenkaarikatu voidaan toteuttaa sellaiselle jalankulkualueelle, missä 
sitä ei tulkita liikenneohjaukseksi. Lautakunta kannattaa sateenkaaritien 
toteuttamista sopivaksi arvioitavalle paikalle kaupunkitilassa kesän 
2022 kesäkatujen yhteydessä. Toteutusta suunnitellaan yhdessä sate-
enkaariyhteisön ja järjestöjen kanssa.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 49
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

 budgetmotion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om erbjudande 
av havremjölk i daghem och skolor

 budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om förbättrande av 
utbudet av studieavsnitt och minskande av gruppstorlekarna i gym-
nasierna

 budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om förbättrande 
av allokeringen av resurser för den yrkesinriktade utbildningen

 budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av re-
surserna för stöd för inlärning och skolgång och finansieringen för 
positiv särbehandling

 budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om förbättring 
av resurserna för studiehandledning

 budgetmotion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om anskaffning 
av ytterkläder och skodon efter väder för anställda inom småbarns-
pedagogiken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 motion av ledamoten Elina Kauppila m.fl. om hjälp till vilda djur

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 motion av ledamoten Tuomas Tuomi-Nikula m.fl. om en frisbeegolf-
bana på Malms flygplatsområde

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för bered-
ning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 ja 49 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 29, 30 ja 31 §: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 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

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

3. vaatimusten perustelut;

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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.
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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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
och 49 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

29, 30 och 31 § 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.
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Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

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

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

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

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 besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Sörnäsgatan 1
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 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:

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

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

3. grunderna för yrkandena;

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

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
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:
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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: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
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

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande
27 - 33 §

Wille Rydman
puheenjohtaja
ordförande
34 - 49 §

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Hilkka Ahde Mahad Ahmed

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.02.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 22.02.2022.


