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Kokousaika 16.03.2022 18:00 - 20:38

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Vartiainen, Juhana pormestari
poistui 18:48, poissa: 69 - 73 §

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Honkasalo, Veronika
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Korpinen, Laura
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Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita saapui 18:05, poissa: 58 - 61 §
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Austero, Nita varajäsen
Chydenius, Jussi varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen
Juva, Kati varajäsen
Järvinen, Jukka varajäsen
Karhumaa, Anna varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Majok, Ajak varajäsen
Miettinen, Nina Katariina varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
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Rissanen, Laura varajäsen
Saukkonen, Lea varajäsen

saapui 19:10, poissa: 58 - 70 §
Silvennoinen, Oula varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Tuominen, Aino varajäsen
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Tarkiainen, Elisa erityisavustaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Holmberg, Iris kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Karvinen, Marko toimitusjohtaja
Lahtinen, Olli erityissuunnittelija
Uutela, Sakari erityissuunnittelija

Puheenjohtaja

Wille Rydman kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
58 - 71, 73 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
72 §
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Tid 16.03.2022 18:00 - 20:38

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Rydman, Wille stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vartiainen, Juhana borgmästare

avlägsnade sig 18:48, frånvarande: 
69 - 73§

Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Honkasalo, Veronika
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
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Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita anlände 18:05, frånvarande: 58 - 61 

§
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Austero, Nita ersättare
Chydenius, Jussi ersättare
Helal, Fardoos ersättare
Juva, Kati ersättare
Järvinen, Jukka ersättare
Karhumaa, Anna ersättare
Kettunen, Marko ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Majok, Ajak ersättare
Miettinen, Nina Katariina ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Oskala, Hannu ersättare
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Rissanen, Laura ersättare
Saukkonen, Lea ersättare

anlände 19:10, frånvarande: 58 - 70 
§

Silvennoinen, Oula ersättare
Sohrabi, Seida ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Tuominen, Aino ersättare
Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga

Saxholm, Tuula stf. kanslichef
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Tarkiainen, Elisa specialmedarbetare
Andersson, Henrik translator
Holmberg, Iris translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Karvinen, Marko verkställande direktör
Lahtinen, Olli specialplanerare
Uutela, Sakari specialplanerare

Ordförande

Wille Rydman stadsfullmäktiges I vice ordförande

Protokollförare

Antti Peltonen stf. förvaltningsdirektör
58 - 71, 73 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
72 §
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§ Asia

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

59 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

60 Asia/3 Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta
Val av två ersättare i stadsstyrelsen

61 Asia/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

62 Asia/5 Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen rakenteellinen uudistaminen
Ändring i förvaltningsstadgan, strukturell reform av social- och häl-
sovårdssektorn samt räddningsväsendet

63 Asia/6 Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myön-
nettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon
Överskridningar i 2022 års budget som motsvarar oförbrukade anslag 
från år 2021

64 Asia/7 Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toi-
minnan tavoite
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i räddningsverkets budget för 
2021

65 Asia/8 Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle rapor-
toitavat tavoitteet
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 
2021 års budget

66 Asia/9 Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen 
sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaa-
ren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)
Genomförandeavtal och föravtal om ett fastighetsköp samt arrendep-
rinciper (Fiskehamnen, norra Nätholmen, tomterna 10656/1 och 2)

67 Asia/10 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 
45205/9, 12 ja 15)
Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby, tomterna 45205/9, 12 och 
15)

68 Asia/11 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 
54145/1)
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Arrendeprinciper för en bostadstomt (Nordsjö, tomten 54145/1)

69 Asia/12 Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12421)
Detaljplaneändring för Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1 i Mel-
lungsby (nr 12421)

70 Asia/13 Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717)
Detaljplaneändring för Skattsökarvägen 2-4 i Mellungsby (nr 12717)

71 Asia/14 Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)
Detaljplaneändring för Jollasvägen 64 på Degerö (nr 12680)

72 Asia/15 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttä-
misestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jäl-
keenkin
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om att hålla elev- 
och studerandevården kvar vid fostrans- och utbildningssektorn också 
efter social- och hälsovårdsreformen

73 Asia/16 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 58
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:

 Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen
 Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen
 Seija Muurinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi
 Elina Valtonen, tilalle Matti Niiranen
 Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa
 Fatim Diarra, tilalle Aino Tuominen
 Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva
 Emma Kari, tilalle Nina Miettinen
 Mari Holopainen, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
 Shawn Huff, tilalle Hannus Oskala
 Amanda Pasanen, tilalle Oula Silvennoinen
 Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal
 Elisa Gebhard, tilalle Nita Austero
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 Pia Kopra, tilalle Marko Kettunen
 Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Elina Kauppila
 Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
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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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§ 59
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pa-
junen ja Mai Kivelä sekä varatarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen 
ja Petra Malin.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pajunen ja Mai Kivelä sekä va-
ratarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen ja Petra Malin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 60
Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

1. myönsi Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen 
varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Paavo Arhin-
mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituk-
seen Suldaan Said Ahmedin sekä

2. myönsi Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilö-
kohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Minja Koske-
lan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Titta 
Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi kaupunginhallituksen toimi-
kaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Titta Hiltunen (Vas.) ja Suldaan Said Ahmed (Vas.) ovat 4.2.2022 pyy-
täneet eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Kau-
punginvaltuusto valitsi edellä mainitut 2.8.2022 (§ 227)
kaupunginhallituksen varajäseniksi.

Perusteluksi varajäsenten paikkojen vaihtamiselle on ilmoitettu Minja 
Koskelan tarve työvelvoitteista johtuen aika ajoin saada varajäsen si-
jaistamaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Titta Hiltusella taas on 
paremmat aikataululliset edellytykset sijaistaa varsinaista jäsentä kuin 
Koskelan nykyisellä varajäsenellä Suldaan Said Ahmedilla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 144

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen 
varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhin-
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mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituk-
seen Suldaan Said Ahmedin sekä

2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilö-
kohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Kos-
kelan henkilökohtaiseksi varajäsenek-
si kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää 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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§ 61
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2022-000057 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Piero Pollesellolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Ted Urhon käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuus-
ton 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 Piero Pollesellon (RKP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 3.1.2022 pyytänyt eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta havaittuaan kielitaitonsa riittä-
mättömäksi tehtävään. 

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 28.02.2022 § 145

HEL 2022-000057 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Piero Pollesellolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Ted Urhon käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginval-
tuuston 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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§ 62
Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Jussi Halla-ahon kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että pelastustoimen itsenäisyys Hel-
singissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmistetaan. Asiassa tulee 
ottaa huomioon sekä eduskunnan asiaan liittyvät kannanotot sekä si-
säministeriön 15.10.2021 antama ohjauskirje hyvinvointialueen pelas-
tustoimen hallintomalliksi.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Mari Rantasen palautusehdotus

Jaa-äänet: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
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Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Nora 
Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suo-
malainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuomi-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana 
Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura 
Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Poissa: 1
Paavo Arhinmäki

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä

Vastaehdotus

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana, että pelastuskomentajan viran kelpoisuusvaatimuksena tulee ol-
la ylempi korkeakoulututkinto, pelastuslainsäädännön edellyttämä kel-
poisuus päällystövirkaan ja kokemusta pelastustoimen johtamistehtä-
vistä.

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: valtuutettu Mari Rantasen vastaehdotus 

Jaa-äänet: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Ni-
ta Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
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lin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, 
Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sei-
da Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura 
Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Poissa: 1
Paavo Arhinmäki

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen vastaeh-
dotusta.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Pelastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäinen toimialansa 
Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla eikä sotessa yhte-
nä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä huomioida sekä 
eduskunnan asiaan liittyvät kannanotot että sisäministeriön 15.10.2021 
antama ohjauskirje hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi. 
Pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksena jatkossa olisi tullut olla  
ylemmän korkeakoulututkinnon ohella pelastuslainsäädännön edellyt-
tämä kelpoisuus päällystövirkaan ja kokemusta pelastustoimen johta-
mistehtävistä.
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Valtuutetut Teija Makkonen, Nuutti Hyttinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Mika Raatikainen, Tom Packalén, Laura Korpinen, Jussi Halla-aho jät-
tivät eriävän mielipiteen samoin edellä mainituin perusteluin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hallintosäännön keskeiset muutokset

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023 alkaen 
sote-lakikokonaisuuden talouden eriyttämisvaatimusten toteuttamiseksi 
ja sote-lainsäädännöstä seuraavan tehtäväkokonaisuuden johtamisen 
selkeyttämiseksi. Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastus-
lautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastus-
toimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokoko-
naisuudeksi uudelle toimialalle. 

Muutoksesta aiheutuu toimialajohtajan ja pelastuskomentajan sekä 
muiden viranhaltijoiden toimivaltoihin muutoksia. Talouden ohjaukseen 
tehtävät muutokset hallintosääntöön liittyvät valtion rahoittaman toimin-
nan eriyttämisvaatimukseen. Laki edellyttää kansalliskielilautakunnan 
perustamista 1.1.2023 alkaen. Muutosvaiheessa, kun uusia toimielimiä 
ei vielä ole asetettu, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
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ja pelastustoimen uudistusjaosto käyttää niiden toimivaltaa vuonna 
2022.

Lisäksi uudistuksesta aiheutuu sääntömuutostarpeita, jotka ratkaistaan 
muualla kuin hallintosäännössä tai tehdään syksylle 2022 suunnittelus-
sa hallintosäännön tarkistuksessa. Uuden toimialan hallinnon organi-
sointi ja muut tarvittavat muutokset kuten delegointipäätökset tehdään 
uuden toimialan toimintasäännön valmistelussa. Kaupungin sisällä eri 
toimialojen välillä selvitettävänä olevat eräät mahdollisesti sote-
uudistuksen vuoksi siirrettävät toiminnot eivät pääosin näy hallinto-
säännössä. Vuoden 2022 aikana mahdollisesti tehtävät muut hallinto-
sääntömuutokset tullaan teknisesti yhdistämään nyt hyväksyttävän, 
1.1.2023 voimaan tulevan hallintosäännön sisältöön.

Hallintosääntöluonnos on hyväksytty kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa 17.2.2022 
esityksenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön muutoksen yleiset perustelut

Kansallisen sote-uudistuksen toteuttaminen

Suomessa on pitkään valmisteltu kansallista ratkaisua erityisesti pien-
ten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vastuiden siirtämiseksi muille 
hallinnon toimijoille tai tasoille. Uudistushankkeissa on vaihtelevasti 
painotettu palveluiden uudelleenjärjestämisen tarpeita sekä taloudelli-
sia ja hallinnollisia näkökohtia. Eduskunta on ratkaisuissaan rajannut 
uudistuksen toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Nyt toteutukseen etenevä kokonaisuus pohjautuu hallituksen esityk-
seen sote-uudistuksesta, joka annettiin eduskunnalle 8.12.2020 (HE 
241/2020 vp). Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen lakipaketin kesä-
kuussa 2021. 

Maahan perustetaan maakuntajakoon pohjaavat hyvinvointialueet, joille 
kuntien ja kuntainliittojen järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon se-
kä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukuun 
ottamatta Uudenmaan maakuntaa sekä Ahvenanmaata. Uudellamaalla 
järjestämisvastuu jakautuu neljälle hyvinvointialueelle, Helsingin kau-
pungille sekä erikoissairaanhoidon yhteisorganisaatiolle.

Uudistuksen toteutuksen kannalta keskeisiä lakeja ovat:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 
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 Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämi-

sestä Uudellamaalla (615/2021; jäljempänä Uusimaa-laki) 

Voimaantulo ja toimeenpano

 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu-
distuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta (616/2021

Maakunta- ja hyvinvointialuejako

 Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
 Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki (614/2021)

Maakuntien hallinnon järjestäminen

 Laki hallintolain muuttamisesta (637/2021)
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttami-

sesta (711/2021)

Maakuntien rahoitus

 Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) 
 Laki tuloverolain muuttamisesta (619/2021)

Kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021)

Lisäksi lainsäädäntöön esitettiin muutoksia yli sataan muuhun lakiin 
(HE 56/2021 vp). Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä muutoksia, joi-
ta tarvitaan järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. 
Lainsäädännön valmistuminen on ennakoitu tapahtuvaksi alkuvuodesta 
2022. 

Valtioneuvosto koordinoi ja resursoi muutosta hyvinvointialueiden 
muodostamiseksi. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Helsingissä 1.1.2023

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta lukien 
vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena 
on Helsingin kaupunki, jolla säilyy ainoana kuntana sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Kaupunginvaltuusto 
käyttää jatkossakin kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä.
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Lisäksi Uusimaa-lain 13 §:ssä on erikseen säädetty, että nykyisen 24 
kunnan muodostaman HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan Helsingin 
kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden (Länsi-Uusimaa, Keski-
Uusimaa, Vantaa ja Kerava sekä Itä-Uusimaa) välisellä perussopimuk-
sella uusi hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä. HUS-yhtymän järjestämis-
vastuulle kuuluvat paitsi laissa suoraan sille osoitetut tehtävät, myös 
HUS-järjestämissopimuksessa sille siirretyt tehtävät. HUS-
järjestämissopimuksessa Helsingin kaupunki, Uudenmaan hyvinvointia-
lueet ja HUS-yhtymä sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja 
toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestä-
miseksi sikäli, kun niistä ei ole laissa erikseen säädetty.  

Uusimaa-lain 14 §:n mukaan HUS-yhtymän päätösvaltaa käyttää yhty-
mävaltuusto tai yhtymäkokous sen mukaan kuin perussopimuksessa 
sovitaan. Mikäli ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous, valitsevat Uu-
denmaan hyvinvointialueiden aluehallitukset ja Helsingin kaupunginhal-
litus kukin 1–3 edustajaa yhtymäkokoukseen sen mukaan kuin perus-
sopimuksessa sovitaan. Yhtymävaltuuston kohdalla puolestaan kunkin 
Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin yhtymävaltuus-
toon valitsemien jäsenten lukumäärä määräytyy niiden peruspääomao-
suuksien tai asukaslukujen suhteessa siten kuin perussopimuksessa 
tarkemmin sovitaan. Hyvinvointialueesta annetun lain 62 §:n mukaisesti 
yhtymävaltuuston jäsenet valitaan perussopimuksessa sovitulla tavalla

Helsingin kaupunginvaltuuston ja Uudenmaan hyvinvointialueiden 
aluevaltuustojen tulee hyväksyä HUS-yhtymän perussopimus viimeis-
tään 30.4.2022. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuustolle esitetään 
tarvittaessa päätettäväksi HUS-yhtymän ylimpään päättävään toimieli-
meen liittyvät hallintosääntömuutokset. Lisäksi myöhemmin kaupungin-
valtuuston päätettäväksi tulee palvelujen järjestämisvastuuta tarkenta-
va HUS-järjestämissopimus.

Sote-lakikokonaisuuden osat tulevat voimaan vaiheittain. Hyvinvointia-
lueilla toimintoja on käynnistetty 1.7.2021 alkaen pitäen silmällä 
1.1.2023 tapahtuvaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen siirtymistä 
uuteen järjestelmään. Hyvinvointialueille on laissa määrätty perustetta-
vaksi viranhaltijoista koostuva väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). 
Laeissa ei kunnallisen itsehallinnon vuoksi määrätä Helsingin sisäistä 
organisoitumista uudistuksen toteutuksessa 1.1.2023 alkaen eikä voi-
maanpanon aikana heinäkuusta 2021 vuoden 2022 loppuun.   

Helsingissä aloitettiin varautumistoimet lainsäädännöstä seuraavien 
hallinnollisten ja kaupungin organisaatioon kohdistuvien vaikutusten ar-
vioimiseksi ja toimeenpanon valmistelun ennakoimiseksi helmikuussa 
2021 kansliapäällikön asettamassa sote-varautumisen ohjausryhmäs-
sä. Ohjausryhmä on koordinoinut uudistuksen täytäntöönpanon valmis-
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telua alatyöryhmissä sote-lakien sisällön vahvistuttua: päätöksenteko ja 
hallinto, talous, HUS:n ja erikoissairaanhoito, henkilöstöasiat ja viestin-
tä sekä ict-muutoksen valmistelu. 

Kaupunginvaltuusto perusti 22.9.2021 (§ 274) uudistuksen toimeenpa-
noa silmällä pitäen kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen uudistusjaoston (sotepe-jaosto) 31.12.2022 päät-
tyväksi määräajaksi. Jaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä 
sekä tekee kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä 
kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Kaupungin hallintosääntöä on tarkoitus muuttaa sote-uudistuksen 
vuoksi kahdessa vaiheessa. Nyt tehtävällä muutoksella on ensisijaises-
ti tarkoitus muodostaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe-
toimiala), jotta vuoden 2023 talousarvio ja toiminnan suunnittelu voi-
daan hoitaa valtuuston vahvistaman organisaation mukaisena. Uusi or-
ganisaatiorakenne tarvitaan myös, jotta eri järjestelmiin liittyviä muu-
toksia ja sopimuksia voidaan tehdä ennakoivasti ja jotta toimialan siir-
tyvän henkilöstön kiinnittäminen uuteen rakenteeseen voidaan päättää 
hyvissä ajoin. 

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaostolle esitetään tässä vaiheessa lisättäväksi toimivalta 
päättää uudistuksen täytäntöönpanoon kuuluvista uusien toimielinten 
ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista ennen uuden hallintosäännön astu-
mista voimaan. Vastaavasti on menetelty muun muassa johtamisjärjes-
telmän uudistusta valmistelleen kaupunginhallituksen johtamisen jaos-
ton suhteen. 

Johtavien viranhaltijoiden toimivaltaan tulee 1.1.2023 alkaen muutoksia 
koskien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tehtäviä. Toimintojen 
sujuvan jatkumisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista päättää, et-
tä vuoden 2022 aikana voidaan tehdä vuotta 2023 koskevia viranhalti-
japäätöksiä muutetun hallintosäännön mukaista toimivaltaa käyttäen. 

Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut 
Helsingissä. Uusimaa-laissa säädetään Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämisestä (20–
22 §). Lain mukaan kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen talousarvio ja -suunnitelma Helsingin kaupun-
gin talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana, joka yhdistetään 
kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- 
ja rahoitusosa.
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Kaupungin on myös laadittava sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pe-
lastustoimesta tilikaudelta erillistilinpäätös, joka yhdistetään Helsingin 
kaupungin tilinpäätökseen. Erillistilinpäätökseen kuuluvat tase, tulos-
laskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä vertailu 
talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomus. Toimintakertomuk-
sessa on esitettävä selvitys valtuuston sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen tehtäville asettamien toiminnan ja talouden tavoit-
teiden toteutumisesta.

Erityislainsäädännöstä mahdollisesti seuraaviin yksityiskohtaisempiin 
toimivallan muutostarpeisiin ja delegointeihin on tarkoitus palata syksyl-
lä 2022 hallintosäännön muutoksella, kun sote-lainsäädännön vielä 
päättämättä ja valmisteilla olevat osat, valtion ohjausrakenne sekä 
HUS-yhtymän perustaminen on saatu valmiiksi. Nämä ja muut vuoden 
2022 aikana mahdollisesti tehtävät hallintosääntömuutokset tullaan 
teknisesti yhdistämään nyt hyväksyttävän, 1.1.2023 voimaan tulevan 
hallintosäännön (liite 1) sisältöön.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasääntö on tarkoitus val-
mistella loppusyksyyn 2022 mennessä, jotta erityisesti pelastustoimen 
tehtävien ja vastuiden siirtyminen uudelle toimialalle voidaan varmistaa. 
Helsingissä ei henkilöstön asema muutoksen johdosta merkittävästi 
muutu työnantajan pysyessä samana. 

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulee oikeus tarkastaa sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan valtiorahoitteista toimintaa (sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla an-
nettu laki, 5 luku, 23 §). Muutos kuvastaa osaltaan kaupungin uutta ja 
kansallisesti erityistä asemaa, jossa kaupunki huolehtii sekä kunnan et-
tä hyvinvointialueen tehtävistä ja on jälkimmäisten osalta valtion tarkas-
tustoimen kohteena.

Lisäksi voidaan todeta, että hyvinvointialueiden aluevaltuustojen laki-
sääteisistä tehtävistä osa koskee myös Helsingin kaupunginvaltuustoa. 
Tällaisia ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustra-
tegiasta ja pelastustoimen palvelutasosta päättäminen. Hyvinvointia-
lueille ja Helsingin kaupungille tulee velvollisuus asettaa kansalliskieli-
lautakunta, jonka kaupunginvaltuusto valitsee. Kaupungin kaksikieli-
syystoimikunta sulautuu uuteen toimielimeen, koska kahden kaksikieli-
syysasioita käsittelevän toimielimen asettaminen ei ole tarkoituksen-
mukaista.

Helsingin kaupungin hallinnon järjestämistä koskevat erityissäännökset 
sisältyvät Uusimaa-lain 5. lukuun. Muutoin Helsingin kaupungin toimin-
taan sovelletaan lähtökohtaisesti kuntalain säännöksiä. Kaupungin toi-
mintaan sovelletaan kuitenkin hyvinvointialueesta annettua lakia mm. 
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seuraavilta osin: 1) järjestämisvastuuta, palvelujen tuottamista, tuotta-
mista koskevan vastuun toteuttamista ja sen valvontaa, ostopalvelura-
joituksia koskevia säännöksiä, 2) velvollisuutta asettaa kansalliskielilau-
takunta, 3) hyvinvointialueiden seurantaa ja laillisuusvalvontaa, inves-
tointisuunnitelmaa, hyvinvointialueiden yhteistoimintaa ja hyvinvointia-
lueen liikelaitosta koskevia säännöksiä,  4) hyvinvointialueen toimin-
nan, talouden ja palvelutuotannon seurantaa ja tietojen tuottamista, 5) 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä 6) oikaisuvaati-
musta ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 

Merkittävin poikkeus hyvinvointialueisiin verrattuna koskee sitä, että 
Helsingin kaupungilla on lainanotto-oikeus. Tätä oikeutta ei voida rajoit-
taa, koska rajoituksella olisi merkittävä kunnallista itsehallintoa kaven-
tava vaikutus.

Toimialan uudistamiseen liittyviä erityisiä näkökohtia

Hallintosäännön tarkistaminen ei kata kaikkea kaupungin toiminnassa 
uudistuksen seurauksena tapahtuvaa toimintojen uudelleenorganisoin-
tia. Lainsäädännön muutoksen ja toiminnan rahoituksen eriyttämisen 
vuoksi on tarkoituksenmukaista arvioida joidenkin palvelutoimintojen si-
joittumista kaupungin organisaatiossa ja tarvetta siirtää niitä mahdolli-
sesti jatkossa toimialalta toiselle. 

Vuoden 2022 aikana arvioidaan uudelleenjärjestelytarvetta ja -
vaihtoehtoja mm. sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustusten ja -
yhteistyön, palvelukeskustoiminnan, asukastalotoiminnan ja ruoka-
aputoiminnan, pelastuslaitoksen ylläpitämien väestönsuojien sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämän kehitysvammaisten lo-
matoiminnan osalta. Tietyt muiden vastuutahojen aiemmin hoitamat 
tehtävät, mm. toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset sekä sosi-
aalinen luototus siirtyvät tulevan uuden toimialan hoidettaviksi. Lisäksi 
on ratkaistava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuunjako 
HUS-yhtymän alueella hyvinvointialueiden ja kaupungin kesken. Nämä 
eivät ole hallintosäännössä määriteltyjä toimintoja, vaan niistä on tar-
koitus tehdä ratkaisut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toiminta-
säännöstä ja palveluiden yksityiskohdista päätettäessä.

Uudistuksen muut hallinnolliset vaikutukset

Sote-uudistuksen toteuttaminen merkitsee historiallista muutosta maan 
poliittiseen päätöksentekojärjestelmään, palvelujen järjestämiseen ja 
tuottamiseen sekä hallinnon kokonaisuuteen. Muualle maahan syntyy 
kuntien ja valtion rinnalle kolmas hallinnon taso, hyvinvointialueet. Hel-
singin kaupunki jatkaa maan ainoana kuntana sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestäjänä, joten Helsingin erityisasema 
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maan suurimpana kuntana ja pääkaupunkina vahvistuu uuden lainsää-
dännön myötä.

Helsingin erityisasemaa käsiteltiin lainsäädännön valmistelussa tarkas-
ti, koska sote-uudistuksessa hyvinvointialueet ovat erityisesti rahoituk-
sen osalta ja myös muuten valtion ohjauksessa. Helsingin osalta tämä 
merkitsee valtion lisääntyvää ohjausta ja näin rajaa kunnallista itsehal-
lintoa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi asiasta mm. että ”Hel-
singin kaupungin osalta itsehallinnon suoja perustuu kuitenkin perus-
tuslain 121 §:n 1—3 momentin säännöksiin kunnallisesta itsehallinnos-
ta. Perustuslakivaliokunnan mielestä merkityksellistä asiassa on, että 
Helsingille jäävät nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoi-
men järjestämistehtävät. Kyse ei ole uusien tehtävien antamisesta Hel-
singin kaupungille, vaan Helsingin kaupungin itsehallinnon näkökul-
masta uudistuksessa vahvistetaan sillä jo nykyisin oleviin tehtäviin 
kohdistuvaa valtion ohjausta merkittävällä tavalla. Sääntelyä on arvioi-
tava puuttumisena perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen itse-
hallintoon.” 

Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että kunnallisen itsehal-
linnon perustuslainsuojasta johtuvista syistä sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan on kuitenkin täsmennettävä sääntelyä ja rajattava Helsingin 
kaupunkiin kohdistuva ohjaus vain lakisääteisiin tehtäviin ja vain ehdot-
toman välttämättömään nyt arvioitavana olevan valtakunnallisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen kannalta.

Koska sote-uudistuksen lainsäädäntö ei ohjaa Helsingin sisäistä orga-
nisoitumista uudistuksen toteutuksessa on itsehallinnon nojalla hallin-
tosääntöön valmisteltu toteutettavaksi vain välttämättömiä uudistukses-
ta aiheutuvia muutoksia. Toimielinten väliseen tai toimielinten ja viran-
haltijoiden väliseen toimivallanjakoon ja tehtäviin ei ole arvioitu tarpeel-
liseksi tehdä muita merkittäviä muutoksia kuin esitettävä uuden toimia-
lan muodostaminen. Pääosan päätöksentekoon, talouden ja toiminnan 
ohjaukseen, henkilöstöön ja muuhun johtamiseen liittyvistä prosesseis-
ta on arvioitu toimivan myös uudessa tilanteessa.

Hallintosääntömuutoksen yksityiskohtaiset perustelut

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaoston toimivallan laajentaminen (liite 3)

Koska sote-uudistuksen edellyttämien hallintosääntömuutosten on 
määrä tulla voimaan vasta 1.1.2023, on tunnistettu tarve osoittaa uu-
sien toimielinten (sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta sekä sen yk-
silöjaosto ja pelastusjaosto) toimivaltaan kuuluvissa asioissa vastuu 
vuoden 2022 loppuun saakka toimivalle toimielimelle, kaupunginhalli-
tuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaos-
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tolle. Näin meneteltiin myös kaupungin johtamisjärjestelmän muutok-
sessa, jossa kaupunginhallituksen johtamisen jaosto käytti tarvittavilta 
osin toimialalautakunnille kuuluvaa toimivaltaa ennen niiden asettamis-
ta. 

Hallintosäännön 2 luvun 4a §:n 1 momenttia (s. 7) esitetään muutetta-
vaksi siten, että loppuun lisätään virke: ”Lisäksi jaosto tekee sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen täytäntöönpanon 
vaatimia, perustettavien toimielinten toimivaltaan kuuluvia päätöksiä.”

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 2 luvun 4a § liitteessä 3 kuuluu 
seuraavasti:

4a § Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen uudistusjaosto [voimassa 31.12.2022 saakka]

 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen uudistusjaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- 
ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupunginhallitukselle esi-
tyksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän 
ja organisaatiorakenteen muutoksista. Lisäksi jaosto tekee 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuk-
sen täytäntöönpanon vaatimia, perustettavien toimielinten 
toimivaltaan kuuluvia päätöksiä.
 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet. 
Jaoston jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita muitakin kuin 
kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Lisäksi kaupun-
ginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava kaupun-
ginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perustaminen 1.1.2023 alkaen (liite 1)

Helsingissä pelastuslautakunta ja pelastuslaitos ovat kuuluneet kau-
punkiympäristön toimialalle. Koska sote-uudistuksen eräänä lähtökoh-
tana on koota kansallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
pelastustoimesta vastaavat toimijat samaan toimialarakenteeseen, tä-
mä on perusteltua toteuttaa myös Helsingissä. Näin vältytään myös 
eriyttämästä pelastustoimen taloutta kaupunkiympäristön toimialalla, ja 
luodaan selkeämmät johtosuhteet valtion rahoittaman toiminnan oh-
jauksessa. 
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Pelastuslautakunnan nykyiset yleiseen toimivaltaan kuuluvat tehtävät 
esitetään siirrettäväksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle.

Pelastuslautakuntaa koskeva hallintosäännön 2 luvun 12 § (s. 9) esite-
tään kumottavaksi. 

Hallintosäännön 2 luvun 18–20 §:t (s. 10) esitetään muokattavaksi si-
ten, että aiemman sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeksi tulee sosiaa-
li-, terveys- ja pelastuslautakunta ja toimialan nimeksi sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimiala. Uuden lautakunnan ja toimialan nimi muutetaan 
johdonmukaisesti kaikissa sen esiintymispaikoissa.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöjaoston kuvaus on ny-
kyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kanssa samansisältöi-
nen, vaikka lautakunnan nimi ja toimialan nimi muuttuvat.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitetään perustettavaksi 
pelastusjaosto, jonka tehtäväkuvaus vastaa sisällöllisesti poistuvan pe-
lastuslautakunnan kuvausta pelastustoimen erityisten tehtävien osalta.  

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 2 luvun 18–20 §:t kuuluvat seuraa-
vasti:

18 §  Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on toimialalautakun-
ta, joka huolehtii 4 luvun 8 §:ssä tarkoitetun sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan mukaisista tehtävistä. 

 Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana 
on sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäse-
nistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä ovat ruotsinkie-
lisestä kieliryhmästä. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

19 § Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on jaosto, joka 
huolehtii eräistä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muu-
toksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista. 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäse-
net ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lau-
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takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

20 § Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on jaosto, joka 
huolehtii 4 luvun 8 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
pelastustoimen palvelukokonaisuuden tehtävistä sekä sille 
erikseen määrätyistä tehtävistä. 

 Pelastusjaosto, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät 
muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pe-
lastusviranomaisia. 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäse-
net ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lauta-
kunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pelastustoimen siirrosta sosiaali- ja terveystoimialan yhteyteen aiheu-
tuu tarve muuttaa hallintosäännössä lukuisia määräyksiä.

Maininnat pelastuslaitoksesta poistetaan hallintosäännön 4 luvun 6 
§:stä (s. 15). 

Pelastuslaitoksen hallinnollinen asema osana uutta sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialaa esitetään rinnastettavaksi nykyisiin sosiaali- ja ter-
veystoimialan palvelukokonaisuuksiin. Valtion rahoituksen kanavoimi-
nen toimialan palveluihin on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhden lau-
takunnan kautta. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kuvaus (s. 15), kun pelastustoi-
men tehtävät on siirretty uudelle toimialalle, kuuluu seuraavasti:

8 § Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala huolehtii sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoi-
men järjestämisestä annetun lain mukaisista tehtävistä, tervey-
denhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- 
ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta ja muusta sosiaali- ja 
terveystoimen velvoitteena olevasta lääkehuollosta sekä pelas-
tuslain mukaisista pelastuslaitoksen tehtävistä. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tehtävänä on sosiaali- ja 
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terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä pelastus-
toimen järjestäminen ja tuottaminen ja ensihoidon palvelujen 
tuottaminen sovitulla tavalla. Toimiala luo sosiaali- ja terveys-
palvelujen keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpi-
tämiselle ja edistämiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvas-
tuullisuutta sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja terveydel-
lisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala toimii sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan alaisuudessa. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala jakautuu neljään palvelu-
kokonaisuuteen:

 1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus, joka 
huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista.

2 Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus, joka 
huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista.

3 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukoko-
naisuus, joka huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluista.

4 Pelastustoimen palvelukokonaisuus, joka huolehtii pe-
lastuslain edellyttämistä pelastustoimen tehtävistä se-
kä tuottaa ensihoidon palveluja siinä laajuudessa kuin 
palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Palvelukoko-
naisuus käyttää toiminnassaan nimeä pelastuslaitos.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 2 momentista (s. 18), kaupunkiympäris-
tön toimialan johtavat viranhaltijat, esitetään poistettavaksi sanat “sekä 
pelastuskomentajan” ja lisätään sana “sekä” toimialan hallintojohtajan 
edelle. 

Muutoksen jälkeen kohta kuuluu:

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien 
palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan 
esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kanslia-
päällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön III osan 19 luvusta Päätöksentekoa ja toimivallan ja-
koa koskevat määräykset, 3 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen 
käsiteltäväksi (otto-oikeus) on poistettu (3 §:n kohta 4-kohta):

 Pelastuslautakunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt.
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Hallintosäännön IV osan 23 luvusta Henkilöstö, 1 § Kelpoisuusvaati-
mukset, on poistettu 'pelastuskomentaja' 4-kohdasta.

Hallintosäännön VIII osan 29 lukuun Kokousmenettely on tehty seuraa-
vat muutokset:

7 § Läsnäolo ja puheoikeus

 poistettu 6-kohdasta: 'pelastuslautakunnan osalta pelastuskomenta-
ja'

 poistettu 8-kohdasta: 'pelastuslautakunta'

19 § Toimielimen pöytäkirjanpitäjät

 poistettu 3-kohdasta: 'ja pelastuslautakunnan pöytäkirjaa pitää pe-
lastuskomentajan määräämä henkilö'.

22 § Toimielimen hallintotehtävät 

 poistettu: 'ja pelastuslautakunnan hallintotehtäviä pelastuslaitos'. 

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:ssä (s. 19) määritellään sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialan johtavat viranhaltijat.  

Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu:

9 § Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtavat viranhaltijat

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa ja hallintoa 
johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja, 
joka toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, sen jaos-
tojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja nimitetään enin-
tään 7 vuoden määräajaksi.

  
 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on toi-

mialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toi-
mialan hallintojohtajan esimies. Sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimialan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät 
tehtävät. 

  
 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa per-

he- ja sosiaalipalvelujen johtaja.
  
 Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa ter-

veys- ja päihdepalvelujen johtaja.
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 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuutta 
johtaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

  
 Pelastustoimen palvelukokonaisuutta johtaa pelastuskomen-

taja.
  
 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintoa johtaa hallin-

tojohtaja.
  
 Palvelukokonaisuuden johtajat ja hallintojohtaja suorittavat 

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtajan määräämät 
tehtävät.

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:stä poistetaan maininta pelastuskomenta-
jan sijaisen määräämisestä lautakunnassa. Käytäntö on jatkossa yh-
denmukainen muiden palvelukokonaisuuksien johtajien kanssa, ja si-
jaisen määrää toimialajohtaja.

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaan tehtävät muutokset

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan esitetään tehtäväksi kaksi lisäystä, 
jotka sote-uudistuksessa on säädetty hyvinvointialueiden aluevaltuusto-
jen tehtäviksi. Vaikka normaalisti hallintosääntöön ei toisteta vastuita 
erityislainsäädännöstä kunnille säädettyjen tehtävien hoitamisesta, täs-
sä muutostilanteessa on selkeämpää poiketa käytännöstä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 
11 §:ssä säädetty palvelustrategiasta.

 "11 § Palvelustrategia
 Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa 

suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustra-
tegiassa on otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.

  
 Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvas-

tuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavä-
lin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrate-
giassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkai-
den tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.
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 Hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista palvelustrategian laa-
dinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 
§:ssä. Hyvinvointialueen on julkaistava palvelustrategiansa 
julkisessa tietoverkossa."

Vaikka Helsinki ei ole hyvinvointialue, vaan jatkaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuussa itsehallinnollise-
na kuntana, on palvelustrategia laadittava myös Helsingissä. Koska 
kaupungilla ei ole velvollisuutta laatia hyvinvointialuestrategiaa, vaan 
kaupunkistrategia, on tulkittu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lustrategia tulisi jatkossa sisällyttää kaupunkistrategiaan. Palvelustrate-
gia on keskeinen valtion ohjaaman sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia-
lan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:ssä sääde-
tään hyvinvointialueiden aluevaltuustoilla olevan vastuu päättää pelas-
tustoimen palvelutasosta alueellaan. Lähtökohtaisesti säännös ei näin 
koskisi Helsingin kaupunginvaltuustoa. Uusimaa-laissa kuitenkin tode-
taan, että pelastustoimen järjestämistä koskevat säännökset koskevat 
myös Helsingin kaupunkia.

 "6 § Pelastustoimen palvelutasopäätös
 Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palve-

lutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti 
merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja ar-
vioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan 
tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja nii-
den taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huo-
mioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat 
valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös 
sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen 
tulee olla voimassa määräajan.

  
 Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uh-

kat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat 
strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.

  
 Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä en-

nen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Alueval-
tuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava alue-
hallintovirastolle.

  
 Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
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nöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta 
ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta ar-
vioinnista."

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:ään Kaupunginvaltuuston toimivalta esite-
tään lisättäväksi 14a ja 14b momentti seuraavasti:

1 §  Kaupunginvaltuuston toimivalta

 Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupun-
ginvaltuusto päättää

 _ _ _ _ _
14a sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa lais-

sa tarkoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrate-
giasta

  
14b pelastustoimen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetusta 

pelastustoimen palvelutasopäätöksestä
 _ _ _ _ _

Muutokset erityiseen toimivaltaan keskushallinnossa

Hallintosäännön III osan 12 luvun Toimivalta keskushallinnossa 1 § 
Kansliapäällikön toimivalta esitetään poistettavaksi kohdista 8 ja 9 seu-
raavat: 

Kohta 8: Kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu päättää toimialajohtajan, 
palvelukokonaisuuden johtajan jne. palkasta ym. Esitetään poistetta-
vaksi erillinen maininta pelastuskomentajasta tästä kohdasta.

Kohta 9: Kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu päättää toimialajohtajan, 
liikelaitoksen johtajan ja kaupunginkanslian osastopäälliköiden muusta 
kuin 8 kohdassa tarkoitetusta palkitsemisesta. Esitetään poistettavaksi 
erillinen maininta pelastuskomentajasta tästä kohdasta.

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan erityinen toimivalta

Koska erityishuoltopiirit lakkautetaan, Hallintosäännön III osan 18 lu-
vusta 4 § Sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan eri-
tyinen toimivalta kumotaan kohta 2: 'määrätä viranhaltijan toimimaan 
Helsingin erityishuoltopiirin johtajana'.

Pelastusjaoston erityinen toimivalta
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitetään perustettavaksi 
pelastusjaosto, jonka tehtäväkuvaus vastaa sisällöllisesti poistuvan pe-
lastuslautakunnan kuvausta pelastustoimen erityisten tehtävien osalta.  
Pelastusjaosto toimii pelastuslain mukaisena monijäsenisenä toimieli-
menä. Periaatteena on, että sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 
päättää pelastustoimen osalta niistä asioista, jotka kuuluvat toimialalau-
takuntien yleiseen toimivaltaan ja pelastusjaostolle jäävät nykyisen pe-
lastuslautakunnan loput tehtävät.

Hallintosäännön III osan 19 lukuun Erityinen toimivalta, sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialalla ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 §: 

3 §  Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston toimival-
ta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

1 tekee sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esityksen 
pelastustoimen palvelutasopäätöksestä

  
2 hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitel-

mat kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukai-
sesti

  
3 päättää kaupungin jakamisesta väestönsuojelualueisiin
  
4 päättää lausuntojen ja esitysten antamisesta silloin, kun ne 

on pyydetty pelastustoimelta ja asia on periaatteellisesti 
laajakantoinen.

  
5 päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden perusteella 

viranhaltija päättää pelastustoimen käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön 
valvonnasta

Pelastuskomentajan toimivalta

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023 alkaen. 
Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen 
pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupun-
kiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokokonaisuudeksi uudelle 
toimialalle. Muutoksesta aiheutuu muutoksia pelastuskomentajan toi-
mivaltaan. 
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Pelastuskomentajan nykyinen toimivalta säilyy siltä osin kuin se ei ole 
päällekkäistä toimialajohtajan toimivallan kanssa.  Pelastuskomentajaa 
ei määrätä suoraan hallintosäännössä pelastusjaoston esittelijäksi, 
vaan toimialajohtaja määräisi esittelijän joko toimintasäännössä tai eril-
lisellä delegointipäätöksellä.

Hallintosäännön III osan 18 lukuun, Erityinen toimivalta sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialalla ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 §: Pelastus-
komentajan toimivalta.

 6 §  Pelastuskomentajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei pelastus-
komentaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, pelastusko-
mentaja päättää

1 pelastuslaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvan viranomaislu-
van hakemisesta

  
2 pelastustoiminnan ja ensihoidon päivystysorganisaatiosta
  
3 virka- ja muista palvelupuvuista
  
4 uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttämisuhasta pelas-

tuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä päättää.

Pelastuskomentaja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pe-
lastuslaissa edellytetty kelpoisuus.

Kansalliskielilautakunnan asettaminen 1.1.2023 alkaen

Uusimaa-lain 19 § edellyttää, että Helsingin kaupungilla on kansallis-
kielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan ruotsinkieliseen kielivä-
hemmistöön kuuluvia henkilöitä. 

Kansalliskielilautakunnan lakisääteisiä tehtäviä koskien sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa ja pelastustointa ovat:

 "1) selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten valtuuston pää-
tökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumi-
seen; 2) selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjot-
tavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saa-
tavuutta ja laatua; 3) selvitysten, arvioinnin ja seurannan pe-
rusteella tehdä hallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi ruotsin-
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kielisten palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä 
henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämisek-
si; 4) tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetun kaksikielisten hy-
vinvointialueiden yhteistyötä koskevan sopimuksen sekä tä-
män lain 9 §:ssä tarkoitetun HUS-järjestämissopimuksen si-
sällöksi, antaa sopimuksesta lausunto valtuustolle sekä seu-
rata sopimuksen toteutumista.

  
 Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrät-

tyjä tehtäviä.
  
 Lautakunnan on annettava vuosittain hallitukselle kertomus 

kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Hallitus antaa 
valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan an-
tama kertomus antaa aihetta.

  
 Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 

hallituksessa siltä osin, kuin hallituksessa käsitellään sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa tai pelastustoimea koskevia asioita."

Helsingissä on tarkoituksenmukaista yhdistää kansalliskielilautakunnan 
lakisääteisiin tehtäviin nykyisen kaksikielisyystoimikunnan tehtävät 
kaupungin kaksikielisyyden edistämiseksi.

Hallintosäännön VI osan 25 lukua Kaksikielisyys ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siihen lisätään uusi 6 §:

6 §  Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunta huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 19 §:ssä sää-
detyistä tehtävistä.

Lisäksi kansalliskielilautakunnan tehtävänä on kaupungin toimintaa 
koskien:

1 selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjottavien pal-
veluiden tarvetta ja henkilöstön kielitaitoa sekä seurata näiden 
palvelujen saatavuutta ja laatua;

  
2 selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä ehdo-

tuksia toimenpiteiksi ruotsinkielisten palvelujen ja palveluketju-
jen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja 
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kielitaidon kehittämiseksi sekä antaa näihin liittyviä lausuntoja;
  
3 käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kau-

pungin toiminnassa sekä raportoida kaksikielisyyden toteutu-
misesta sekä kaupungin palvelujen ja henkilöstön kielivaran-
non kehittämistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueil-
la.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että lautakunnan jäsenet ovat ruotsinkieliseen kieli-
vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Kansliapäällikkö toimii lautakunnan esittelijänä.

Talouden ohjaukseen tehtävät muutokset

Uudistuksesta seuraava keskeinen talouden ohjauksen muutos on, että 
kaupungin verotuloja vähennetään lainsäädännössä määriteltävällä ta-
valla ja jatkossa valtio määritellee sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pe-
lastustoimeen kaupungin käytettävissä olevan määrärahan määrän ja 
maksaa tämän summan kaupungille valtionavustuksena. Uuden toimia-
lan talouden ohjaus tullaan toteuttamaan kaupungin toimivallan jaon 
mukaisesti osana talouden ja toiminnan suunnittelua ja talousarvion 
valmistelua ja päätöksentekoa.

Valtion ohjauksen toteamiseksi hallintosääntöön esitetään tehtäväksi 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan talousasioi-
den kohtaan lisäys ”ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen eriyttämisvelvoitteet”.

Luvun 7 1 § Kaupunginvaltuuston toimivalta kohta 20 on uudessa 
muodossaan:

 Kaupunginvaltuusto päättää /…/ vuosittain talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä talousarvion sitovuustason sekä määrärahoille 
että toiminnallisille tavoitteille ottaen huomioon sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen eriyttämisvelvoitteet.

Luvun 8 1 § Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta talousa-
siat kohta 7 on uudessa muodossaan:

 Kaupunginhallitus päättää /…/ vuosittain talousarvion laatimi-
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sohjeista sekä talousarvion noudattamisohjeista ottaen huo-
mioon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriyt-
tämisvelvoitteet.

Hallintosäännön IV osan 20 luvun Taloudenhoito 1 §:ään Talousarvio ja 
suunnitelma esitetään lisättäväksi teksti: "Talousarviossa ja -
suunnitelmassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-
lastustoimen eriyttämisvelvoitteet."

Hallintosäännön IV osan 20 luvun Taloudenhoito 4 §:ään Toiminnan ja 
talouden seuranta esitetään lisättäväksi teksti: "Seurannassa otetaan 
huomioon valtion sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
toiminnan ja talouden seurantaan liittyvät velvoitteet."

Lisäksi rahoitusjohtajan toimivallasta (Hallintosääntö, III osa, 12 luku 
4a§) poistetaan maininta pelastuslaitoksen käteisvarojen enimmäis-
määrästä päättämisestä. 

Maininta Pelastuslaitoksesta hankintayksikkönä poistetaan (Hallinto-
sääntö IV osa, 20 luku 7§).

Valtiontalouden tarkastusviraston oikeus valtion rahoittaman toiminnan tarkastami-
seen

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut perustu-
vat suurelta osin valtion rahoitukseen, on valtiontalouden tarkastusvi-
rastolla oikeus tarkastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallin-
non ja talouden hoito (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestämisestä Uudellamaalla, 23 §, Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallinnon ja talouden tar-
kastus).

Hallintosäännön IV osan Talous ja valvonta, 21 luku Hallinnon ja talou-
den tarkastus, ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään uusi 
4 §:

4 § Valtiontalouden tarkastusviraston tiedonsaantioikeus ja avustami-
nen

 Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men sekä näitä tehtäviä varten perustettujen kaupungin mää-
räysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon 
laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta 
saadun rahoituksen osalta. Tarkastuksessa noudatetaan, mitä 
valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa sääde-
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tään.

Ehdotuksen käsittely

Kaupunginvaltuusto asetti 22.9.2021 (§ 275) kaupunginhallituksen so-
siaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston ja an-
toi sille tehtäväksi ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmis-
telutehtäviä. Jaoston tulee tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä uudis-
tukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatioraken-
teen muutoksista.

Jaosto on 17.3.2022 hyväksynyt hallintosäännön luonnoksen esitykse-
nä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 

Hallintosäännön muutosesitykset on käsitelty kaupungin sääntötyöryh-
mässä 31.1.2022.

Kaupungin henkilöstötoimikunta totesi 28.2.2022, että yhteistoiminta on 
tässä vaiheessa toteutunut hallintosäännön valmistelussa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala
Pelastuslaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 176

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Käsittely

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoi-
men itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmiste-
taan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan asiaan liittyvät 
kannanotot sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama ohjauskirje hyvin-
vointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

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

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteeseensä seuraavat perustelut: Pe-
lastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäinen toimialansa 
Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla eikä sotessa yhte-
nä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä huomioida sekä 
eduskunnan asiaan liittyvät kannanotot että sisäministeriön 15.10.2021
antama ohjauskirje hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.
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28.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 17.02.2022 § 7

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau-
punginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Käsittely

17.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoi-
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men itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmiste-
taan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan hallintovaliokun-
nan antama lausunto sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama esitys 
hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi siten kuin se on 
asianmukaisinta.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen jaoston päätökseen seuraavin 
perusteluin:

Mari Rantanen: Pelastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäi-
nen toimialansa Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla ei-
kä sotessa yhtenä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä 
noudattaa sekä eduskunnan hallintovaliokunnan antamaa lausuntoa 
mutta myös sisäministeriön 15.10.2021 antamaa esitystä hyvinvointia-
lueen pelastustoimen hallintomalliksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 63
Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku Kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttöva-

rat                      
29 925 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 1 025 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin  ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

43 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 30 993 000

TA-luku Kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus       
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavienosakkeiden ostot ja 
lunastuksetsekä kaavoitus- ja täy-
dennysrakennuskorvaukset

9 386 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

3 900 000

8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisä- rakennushankkeet 18 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytet-

täväksi
6 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa Khn käytettäväksi

591 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
800 000
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8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet,Khn käytettäväksi

1 680 000

  

TA-luku Kohta euroa
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-

ta    
 

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000
8 06 Arvopaperit 17 188 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet,Khn käytettäväksi
160 000

   
 Investointiosa yhteensä 90 475 000

  

TA-luku Kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 52 030 000

  

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja 
investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialojen esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2021 ajoittuvia ja aikataulultaan 
siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve 
on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita 
ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut teh-
dä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2022 määrärahoihin. Edellytyk-
senä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 
2021. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointi-
määrärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin 
myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemää-
rärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2022.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset 
vuonna 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitys-
tarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuo-
den esitys 31 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 90,5 milj. euroa 
(edellisen vuoden esitys 79 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on 
jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitu-
sosan ylitystarve on yhteensä 52 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 
59,7 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä 
siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen 
myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2022.

Käyttötalousosa
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Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 30 993 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin, ta-
lousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 10 miljoonan euron määräraha 
sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole ta-
lousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden 
valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheu-
tua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupun-
gin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Määrära-
hasta on käytetty vuoden 2021 aikana 2,8 miljoonaa euroa (Khs 
28.06.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926) kaupungin tytäryhteisöjen 
avustamiseen. Käyttämättä jäänyt määräraha, 7,2 miljoonaa euroa esi-
tetään siirrettäväksi vastaavaan käyttötarkoitukseen vuodelle 2022. Yli-
tystarve on 7 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 mil-
joonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille ko-
ronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdit-
tamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosi-
na 2021-2024. Käyttämättä jäävä määräraha 8 496 245 euroa esite-
tään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022.  
Ylitystarve on 8 496 245 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 216 myöntää yhteensä 10,0 mil-
joonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uu-
distamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi. Kaikki päätökseen 
liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana ja hankkeet 
toteutetaan loppuun vuosina 2022-2023. Käyttämättä jäävä määräraha 
5 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteutta-
miseen vuodelle 2022. Kyseinen hankekokonaisuus koostuu seuraavis-
ta osista:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla digitaalisen palvelun toteut-
tamisen lisäksi toteutetaan muutosta varhaiskasvatuksen toimintaan 
ja tapaan tarjota varhaiskasvatuspalveluja kaupunkilaisille. 

 Kaupunginkanslian strategiaosastolla kehitetään keskeisiä työnan-
taja-asiakkaiden asioinnin teknologiaratkaisuja, kuten Helsinki-lisän, 
kesäsetelin, ja TET-paikkojen haun digitalisoinnin toteutuksia. Ajan-
tasaisia tilannekuvia kehitetään kaupunkiyhteisiä data- ja analytiik-
kakyvykkyyksiä, kuten RPA- ja chatbot-ratkaisut. Toteutukset autta-
vat automatisoimaan rutiinityötä ja löytämään vaihtoehtoisia ratkai-
suja sekä tuottavuushyötyjä. Viestintäosaston digituki ja digitasa-
arvo projektissa vakiinnutetaan digituen toimintamalli, asiakasvies-
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tintä ja sisäinen ohjeistus sekä digitukitapahtumien käsittelyjärjes-
telmän uudistus.

 Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumailmoitus projektissa helpo-
tetaan ja selkiytetään tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoi-
tusten tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakenta-
misen ja opastamisen ratkaisuissa parannetaan kaupunkitilan hou-
kuttelevuutta yrittäjille ja ehkäistään segregaatiota rakentamalla da-
tapohja koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehi-
tyksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation 
ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvin-
vointiin.

 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ikäihmisten mahdollisuuksia liik-
kumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin parannetaan etäpalvelui-
den tuotannon lisäämisellä sekä kehittämällä käytännön tekemistä. 
Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastami-
sen ratkaisuissa tehtyä mallia pilotoidaan nuorisopalveluissa toi-
minnan sisältö- ja resurssitarkastelussa sekä vaikuttavuuden analy-
soinnissa.

 Sosiaali- ja terveystoimialan koronarokotuskampanjan ja datan ana-
lysoimisen avulla määritellään ja otetaan tuotantokäyttöön datave-
toinen malli preventiivisten interventioiden tunnistamiseen haasta-
vissa kohderyhmissä, joita perinteiset viestintäkeinot eivät tavoita ja 
joista riskitekijäpohjaista hoitosuunnitelmaa ei ole olemassa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupun-
ginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Kertaluon-
teinen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaika on 31.5.2022 asti edun piiriin 
kuuluvalle henkilöstölle. Vuoden 2021 aikana 7 600 000 määrärahasta 
käytettiin 3 977 950 euroa ja jäljelle jäävä määräraha 3 622 050 euroa 
esitetään siirrettäväksi liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen hen-
kilöstöedun hankinnan toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on        
3 622 050 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää (7.6.2021 § 438) vuoden 2021 talou-
sarvion kohdasta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin 
tapahtumasäätiölle hankeavustuksen Huvila-teltan kehittämishankkee-
seen yhteensä 740 000 euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä 
vuosien 2021 ja 2022 aikana Tapahtumasäätiön toimittamien hankkeen 
edistymistä kuvaavien väliraporttien perusteella. Vuonna 2021 kustan-
nuksia toteutui 29 490 euroa ja vuodelle 2022 siirretään 710 510 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa oli varattu 240 000 euroa Suomen Taiteili-
jaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisraken-
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nushankkeeseen. Hankkeen aloitus on viivästynyt, joten 240 000 euroa 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 240 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttöta-
louden erillismäärärahasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen 
ja nuorten työllistämiseen esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 käytet-
täväksi koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa. 
Hankkeelle vuonna 2021 muodostuneet menot ovat 66 000 euroa. Yli-
tystarve on 18 000 euroa.

Kansliapäällikkö päätti päätöksellään 15.8.2021 (§169) myöntää kau-
punginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytet-
täväksi enintään 60 000 euroa vuoden 2021 Helsingin turvallisuustut-
kimuksen toteuttamiseen. Turvallisuustutkimuksen aineistonkeruu vii-
västyi syksyllä niin, että aineistonkeruu aloitettiin vasta 8.11.2021 ja se 
päättyy vasta vuoden 2022 alkupuolella. Osa aineistonkeruuseen liitty-
vistä laskuista on täten tulossa maksettavaksi vasta vuonna 2022. 
Hankkeelle varatusta 60 000 euron osuudesta jää käyttämättä 20092 
euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 20 100 
euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin 
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joi-
hin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa 
vuodelle 2021 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2022. 
Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 3 
800 000 euroa vuodelle 2022. 

Ylitystarve on yhteensä 29 925 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2021 käytettävissä oleva määräraha oli 
139,5 milj. euroa, sisältäen strategiaosastolle myönnetyn 5,6 milj. eu-
ron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 3,8 milj. euron ylitysoikeuden. 
Määrärahasta jäi käyttämättä 13 milj. euroa. Esitetystä ylitysoikeudesta 
kohdentuu strategiaosastolle 1,02 milj. euroa. Keskitetyn tietotekniikan 
käyttötalouden vuoden 2021 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 
36,8 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 5,6 milj. euroa. Käyt-
tämättä jää 6,9 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 
1,0 milj. euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden to-
teuttamiseen. Lisäksi kohdentuu 20 000 euroa (+alv) Helsinki Abroad 
Ltd Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen. Ylitystarve on 1 025 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupungin-
kanslian käytettäväksi
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Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2021 oli 257 000 euroa, joka sisäl-
si 45 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysoikeustarve vuodelle 2022 kohdis-
tuu Helsingin historia vuodesta 1945 (osa 6.) käännätyksen ja paina-
tuksen loppuunsaattamiseen. Ylitystarve on 43 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 90 475 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, 
Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja 
lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja 
jäi käyttämättä, koska Maapoliittisten linjausten 2. osan päätöskäsittely 
ja siihen liittyvän vuokratonttien uuden täydennysrakentamismenettelyn 
käyttöönotto viivästyi. Ylitystarve on 9 386 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jäi käyttämättä Malmilla mm. maakaasuputken urakan vii-
västymisen vuoksi. Kuninkaankolmiossa urakka viivästyi vesiluvan 
vuoksi.

Ylitystarve on 3 900 000 euroa

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa käytetään keskeneräi-
siin ja vuonna 2022 jatkuviin hankkeisiin. Hankkeen aloitusedellytykset 
eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti 
mm. rakennuslupavalitusten takia. Ylitystarve on 18 000 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. urakoiden viivästymi-
sen takia, joka johtui pääosin liittyvien hankkeiden muuttuneista aika-
tauluista. Kruunuvuorenrannassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. ura-
koiden uudelleenaikatauluttamisesta ja urakka-alueilta löytyneistä pi-
laantuneista maista johtuen. Malmilla asemakaavoihin kohdistuneet va-
litukset ovat viivästyttäneet katujen suunnittelua ja toteutusta.
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Ylitystarve on 6 040 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jäi käyttämättä, koska yh-
teishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Ylitystarve 
on 591 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska 
Brahen tekonurmikentän pintatyöt sekä Johanneksen puiston tekojää-
radan urakka siirtyivät toteutettavaksi vuonna 2022. Ylitystarve on 800 
000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunu-
vuorenrannassa ja Malmilla hankkeiden viivästyksistä johtuen. Ylitys-
tarve on 1 680 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. 
Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat keskushallinnon keskitettyyn tieto-
tekniikkaan ja kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan ICT-hankintoihin. Mer-
kittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan 
kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä mui-
hin hankintoihin. Ylitystarve on yhteensä 32 730 000 euroa.

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä 
johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja kiinteistöyhtiöi-
den tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutos-
ten seurauksena. Ylitystarve on yhteensä 17 188 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toi-
mialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden jatkamiseen. 

Ylitystarve on 160 000 euroa.
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Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 160 000 euron edestä lähiörahas-
tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-
kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-
tavien investointihankkeiden tulokohdassa. Rahastosta rahoitettavat in-
vestointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa. Tuloarviota tu-
lisi kasvattaa yhteensä 160 000 euroa.

Rahoitusosa

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-
kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-
tämättä yhteensä 52,03 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion 
alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2022 talousar-
vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2021 myönnettyjen lainojen nos-
toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 32 210 000 
eurolla.

9 01 02 02 Muut koululainat

Varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 11 295 000 eu-
rolla.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs 
9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto sekä Oranssi 
Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 31.5.2021, 416 §) 
myönnetyn 175 000 euron lainan nostamaton osa 85 000 euroa siirtyy 
vuodelle 2022.

9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-
ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 14.12.2021, 87 §, 
myöntämän 50 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-
delle 2022.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille
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Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä lait-
teisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 
8 milj. euron lainan nostamaton osa, 4 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myön-
netyn 2,6 milj. euron lainan nostamaton osa, 1,3 milj. euroa siirtyy vuo-
delle 2022.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin vapaaehtoiselle palokunta ry:lle uuden paloaseman rakenta-
mista varten (Khs 27.9.2021, 699 §) myönnetyn 2,4 milj. euron lainan 
nostotarve siirtyy vuodelle 2022. 

Ylitystarve on yhteensä 52 030 000 euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
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Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku Kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttöva-

rat                      
29 925 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 1 025 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin  ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

43 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 30 993 000

TA-luku Kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus       
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavienosakkeiden ostot ja 
lunastuksetsekä kaavoitus- ja täy-
dennysrakennuskorvaukset

9 386 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

3 900 000

8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisä- rakennushankkeet 18 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytet-

täväksi
6 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa Khn käytettäväksi

591 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
800 000

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet,Khn käytettäväksi

1 680 000

  

TA-luku Kohta euroa
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8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-
ta    

 

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000
8 06 Arvopaperit 17 188 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet,Khn käytettäväksi
160 000

   
 Investointiosa yhteensä 90 475 000

  

TA-luku Kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 52 030 000

  

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja 
investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
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markku.riekko(a)hel.fi
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§ 64
Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova 
toiminnan tavoite

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pelastuslaitoksen selvityksen vuoden 
2021 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta jäämises-
tä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuslautakunta 9.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön taloudenhoitoa käsittelevän 20 lu-
vun 3 §:n mukaan selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnalli-
sista tavoitteista on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Kau-
punginhallituksen 14.2.2022 käsittelemästä selvityksestä puuttui yksi 
pelastuslaitoksen toteutumaton vuoden 2021 talousarvion sitova toi-
minnan tavoite.

Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista toinen ei toteutunut.

Tavoitteen sairauspoissaoloja koskeva mittari toteutui. Mittarin tavoi-
tearvoksi oli asetettu, että pelastuslaitoksen sairauspoissaolot saavat 
olla korkeintaan vuoden 2020 tasolla. Vuonna 2021 henkilöstön sai-
rauspoissaolopäivien kokonaismäärä oli pienempi kuin vuonna 2020.
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Tavoitteen varhaisen tuen (VATU) -menettelyjä koskeva mittari ei to-
teutunut. Varhaisen tuen keskustelujen toteutumisastetta ei pystytty to-
dentamaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Pelastuslautakunta 9.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianomainen

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 174

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä pelastuslaitoksen selvityksen 
vuoden 2021 talousarvion sitovan toiminnan tavoitteen toteutumatta 
jäämisestä.

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 31

HEL 2021-013148 T 02 02 01
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Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi selvityksen kaupunginhallituk-
selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan vuoden 2021 toteutumatta jääneestä talousarvion sitovan toiminnan 
tavoitteesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 14

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2021 ja totesi, että 
asia ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingis-
sä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vai-
kutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähin-
tään 8000 turvallisuuspistettä

Tavoite toteutui. Tulos oli 10558 pistettä.

2) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja 
ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen oli enin-
tään 6 minuuttia 52 % tehtävistä.

3) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Ta-
voitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Vii-
veen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi 
maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi 
olla vähintään 32 %.
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Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste 
oli 32 %. Sen sijaan tavoittamisviive oli 58 % ja alitti tavoitteen 12 pro-
senttiyksikköä. Ensihoidon tehtävämäärä palautui vuonna 2021 pan-
demiaa edeltävään kasvutrendiin. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen en-
sihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on 
pois hälytysvalmiudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoitta-
misviivettä, koska korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee 
kauempaa. 

4) Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täy-
dennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin 
vuonna 2020.

Tavoite ylittyi 30 %. Pandemiatilanteesta huolimatta lähes kaikki täy-
dennyskoulutus on kyetty toteuttamaan metodiikkaa kehittämällä ja 
osittain myös kirimään 2020 syntynyttä koulutusvelkaa. Rekrytoinneista 
johtuen uuden henkilöstön koulutusta on toteutettu poikkeuksellisen 
paljon. 

5) Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan ly-
hyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutu-
misella.

Tavoite toteutui osittain. Lyhyet sairauspoissaolot olivat enintään vuo-
den 2020 tasolla .Varhaisen tuen keskustelujen toteutumisastetta ei 
kyetty mittamaan mittausprosessin häiriöiden johdosta.

6) Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelu-
tarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittä-
vyydellä

Tavoite ei toteutunut. Tulosbudjetti ylittyi 480 000 eurolla. Ylitys johtuu 
muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla tehty-
jä hankintoja on toteutettu käyttötalouden määrärahoilla yli 650 000 eu-
rolla  tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys 
sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia yli 300 000 sekä toi-
minnan kehittämiskustannuksia noin 150 000, joihin saadaan menoja 
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 55 (324)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
16.03.2022

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284

mirka.saarholma(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
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Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien ta-
voitteiden toteumatiedot kansliaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kau-
punginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen 
ja palvelujen vakiinnuttaminen

 Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hal-
linnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tuki-
pyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avul-
la
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyt-
tä mitataan

 Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskite-
tyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä) 
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopi-
muksen nojalla. 
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta  tehtiin vuoden 
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu 
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin 
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon ta-
pahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.
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Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja 
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla 
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, jo-
hon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimer-
kiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan rat-
kaisua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä 
myös Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja palve-
lujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan joh-
tuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn hallin-
nan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmäärittelyt 
ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tarjoami-
nen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten toi-
mialojen Soten ja Kaskon osalta. 

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

 Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjes-
telmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut 
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta 
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi 
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä 
toiminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty 
huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja 
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja 
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:
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Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei 
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, 
koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin 
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. 
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivästyttä-
mään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkkajärjes-
telmän käyttöönotossa.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepi-
demian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys 
kaikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto 
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsi-
ryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä ar-
viointimallilla.
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Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen 
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen ar-
viointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan 
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu. 

Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun 
tavoite ja käytiin arviointikeskustelu. 

Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin 
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiske-
lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.  

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuel-
la. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia 
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. 
Kaikki materiaalit ovat sähköisiä.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.  

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi 
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit 
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Ko-
ronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyt-
tämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmä-
nohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtu-
via ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin etäope-
tusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeuttanut 
kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankohtaisiin 
asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin ja 
päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 ke-
vätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu
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Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on 
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti kes-
keyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti 
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-
opiskelijoista.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suh-
teessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti kes-
keyttäneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä. 

Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt 
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä 
vuonna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdal-
ta negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. 
Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitok-
sen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, 
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen ti-
lanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työ-
väenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -
verkon oppimisalustoja 

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja li-
sännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä. 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjai-
nen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan 
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin 
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, 
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä maini-
tussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa 
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen 
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kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväko-
tiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin 
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin 
ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:   
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa 
1-9 seitsemän vuosiluokkaa 

Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkieli-
nen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteutta-
vat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22. 

Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuripol-
kua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. Pe-
ruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimintaa 
oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki peruskou-
lut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäistavoitteen 
vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vuxens-
tudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu ai-
neenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).  

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion 
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.  

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Ai-
kuislukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etä-
opetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailui-
na, mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan 
verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. 
Rajoitusten lievennyttyä  opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteu-
tettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahen-
nuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanotta-
jat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa 
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen. 
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Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päi-
vällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen to-
teuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, 
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkit-
tävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työ-
nantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat 
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laa-
jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työ-
elämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suoritta-
minen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla. 

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten 
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutet-
tiin osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin 
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja 
koronarajoitusten takia. 

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä 
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on 
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilais-
ten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kas-
vu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on li-
säksi  tavoitettu  1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koillishel-
sinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan ta-
voitetta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
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tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveyslii-
kelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079

lena.meyer(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 64 (324)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
16.03.2022

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

§ 65
Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle 
raportoitavat tavoitteet

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto otti asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousar-
viossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden 
poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsinki Marketing Oy:n, 
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n 
ja  Urheiluhallit Oy:n osalta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarviossa (Kvsto 9.12.2020) 
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kau-
pungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia 
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on  
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-
ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehit-
tyminen.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 
2021 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden to-
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teumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten 
yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteel-
la tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat to-
teutuneet Helsingin tapahtumasäätiö sr:tä, Korkeasaaren eläintarhan 
säätiö sr:tä, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:tä, Urheiluhallit Oy:tä lu-
kuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2021. 

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Tavoite: Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen.  Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee 
mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kau-
punkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpi-
deohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Ei toteutunut

Säätiö toteutti Ekokompassin mukaista jatkuvan parantamisen malliaan 
osana tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämistä. 
Säätiön päätavoite on tuottaa kattava, toimiva ja luotettava tapahtu-
mien hiilijalanjäljen laskuri. Tätä synnytetään osana kaupunkiyhteistä 
projektia, joka ei valmistunut aikataulunsa mukaisesti loppuvuodesta 
2021 vaan jatkuu vuodelle 2022. 

Helsinki Marketing Oy

Tavoite: 1. Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mit-
tarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunki-
konsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjel-
man tavoitteisiin liittyen.                                     

Toteuma: Ei toteutunut. Helsinki Marketing Oy Ltd on sulautunut 
31.12.2021 Helsinki Partners Oy:hyn.  Yhtiö toteaa vastauksessaan: 
Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin sulautumisesta johtuen 
sertifioidun ympäristöjärjestelmän valinta, käyttöönotto ja päästövähen-
nysohjelma siirtyvät vuodelle 2022.    

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Tavoite: Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano.

Toteuma: Ei toteutunut
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Vuoden 2021 hiilineutraalilaskenta ei ole vielä valmistunut ja valmistuu 
arviolta maalis-huhtikuussa 2022. Säätiö arvioi, että tavoitteet toteutui-
vat osittain. 

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n 
kanssa

Toteuma: Ei toteutunut

Yhteistyö Urhea Akatemian kanssa oli aktiivista ja tiivistä, vaikka Uinti-
keskus oli merkittävän osan vuodesta yleisöasiakkailta suljettuna. Yh-
teistyötä tehtiin urheilijoiden, valmentajien ja akatemian johdon kanssa 
tarjoamalla liikuntapalveluja, kokoustiloja, minkä lisäksi yhteistyössä on 
kehitetty valmennuskeskustoimintaa. Urhea-Hallin valmistumisen myö-
tä Uintikeskuksen tilojen käyttö Urhea Akatemian toimesta vähenee. 
Tiiviistä ja aktiivisesta yhteistyöstä huolimatta tavoite jäi toteutumatta.  

Urheiluhallit Oy

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n 
kanssa

Toteuma: Ei toteutunut

Yhteistyö oli tarkastelujaksolla tiivistä ja aktiivista Urheiluakatemian ur-
heilijoiden, valmentajien ja johdon kanssa. Yhtiö on tarjonnut urheilu- ja 
kokoustiloja Urhea Akatemian käyttöön. Tiiviistä ja aktiivisesta yhteis-
työstä huolimatta tavoite jäi toteutumatta. 

Asian käsitteleminen kiireellisenä

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto 
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu ko-
kouskutsussa.

Kaupunginvaltuuston on tarpeen käsitellä tytäryhteisöille asetettujen ta-
lousarviotavoitteiden toteutumista ennen kuin kaupunginhallitus omalta 
osaltaan päättää kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisestä. Kaupun-
ginhallitus käsittelee tilinpäätöksen hyväksymistä 28.3.2022 kokouk-
sessaan. 

Lopuksi

Lisäksi erona konsernijaoston esitykseen kaupunginhallitukselle on ta-
voitteiden toteumatietoja koskeva muotoilu. Tarkastusvirasto on edellyt-
tänyt tarkentamaan tavoitteiden toteumatietoa niin, että kaikki ne tavoit-
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teet, joiden toteumatieto on: Toteutui osittain, muutetaan kuulumaan: Ei 
toteutunut.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 197

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2021 ta-
lousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoittei-
den poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsinki Marketing 
Oy:n, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus 
Oy:n ja  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

14.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätökseen lisätään lause: 
Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
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Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 21

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapah-
tumasäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrin-
teen uintikeskus Oy:n,  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

07.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuus-
tossa 16.3.2022 kiireellisenä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän 
muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 66
Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksy-
minen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, 
Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti myydä tontin (AK) 10656/1 tai siitä muodos-
tettavat tontit Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai tä-
män perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun vähintään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kaup-
pa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Samalla kaupunginvaltuusto vahvisti tontin 10656/2 tai siitä muodostet-
tavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajan-
kohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 3 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Laatukilpailu, kilpailun tarkoitus ja sisältö

Helsingin edellisen valtuustokauden kaupunkistrategian 2017–2021 ta-
voitteena oli hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä, jonka edistä-
miseksi päätettiin järjestää vähähiiliseen rakentamiseen liittyvä tontin-
luovutuskilpailu, jossa oli mukana myös energiatehokkuus ja viherra-
kentaminen. Kilpailun tavoitteena oli löytää ja kehittää innovatiivisia 
energiatehokkuuteen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen 
liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät hiilineutraalisuustavoitteen saavutta-
mista. Kilpailussa yhtenä arviointikriteerinä oli myös Helsingin kaupun-
gin viherkerroin, jonka avulla pyrittiin mahdollisimman hyvään viherte-
hokkuuteen. 

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 446 oikeuttanut kaupunkiympäristö-
lautakunnan järjestämään Verkkosaaren pohjoisosan tontteja 10656/1 
ja 2 koskevan laatukilpailun ”Vähähiilinen viherkortteli”, päättämään kil-
pailun ehdoista sekä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien varauk-
sensaajat ja toteuttajat (ratkaisemaan kilpailun).  

Kaupunkiympäristölautakunta on 3.11.2020 § 647 päättänyt järjestää 
edellä mainittuja asuinkerrostalotontteja (AK 10656/1 ja 2) koskevan 
vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun.

Laatukilpailu alkoi lautakunnan hyväksyttyä tarjouspyynnön. Kilpailu 
päättyi 16.4.2021 klo 12.00. 

Laatukilpailun kohteena ovat kilpailualueella sijaitsevat Mitte -nimisen 
korttelin 10656 asuinkerrostalotontit (AK) 1 ja 2. Kilpailualueella on 
asuinkerrosalaa yhteensä 17 000 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa ja li-tilaa) yh-
teensä 500 k-m². Tontille 10656/1 tulee toteuttaa säätelemättömiä va-
paarahoitteisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteu-
tettavasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-
asuntoja ja tontille 10656/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -
ehdoin. Lisäksi tontille 1 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-tilaa) 300 k-m² ja 
(li-tilaa) 200 k-m², joka saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

Kilpailualueen rajaus ja Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja 
ovat liitteenä 4.

Kilpailun tarkoituksena oli:

 tuottaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen mahdollisimman vähähiili-
nen ja erittäin energiatehokas viherkortteli, josta muodostuu kau-
punkikuvallisesti omaleimainen ja toteutuskelpoinen kilpailuehdotus 
(suunnitelma) tonttien 10656/1 ja 2 toteuttamisen perustaksi 
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 vastata kunnianhimoiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen

 valita kilpailualueen asuinkerrostalotonteille toteutta-
ja/toteuttajaryhmä ja suunnittelija/suunnitteluryhmä.

Kilpailu oli avoin kaikille, jotka täyttivät kilpailuohjelmassa mainitut ylei-
set kelpoisuusedellytykset. Osallistujan (tarjoajan) tuli toimittaa kilpai-
luehdotus molemmista mainituista kilpailualueen tonteista. Osallistujan 
piti toteuttaa koko korttelin rakennusoikeus, eivätkä osallistujat siten 
voineet osallistua kilpailuun vain osittain esimerkiksi yhden tontin osal-
ta. Kilpailuehdotus oli mahdollista toimittaa yksin tai yhteenliittymänä. 

Lisäksi edellytettiin asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja ra-
kentamisen varmistamiseksi, että osallistujalla on käytettävissään koh-
teen rakentamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä ta-
loudelliset ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti kes-
keiselle paikalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan korttelin to-
teuttamiseksi (yleiset kelpoisuusedellytykset). Osallistujan yleinen kel-
poisuus arvioitiin kilpailun arviointiryhmän toimesta kilpailuehdotusten 
arvioinnin jälkeen niiden esittäneiden osallistujien selvittyä. 

Kilpailu ratkaistiin ja kilpailuehdotusten keskinäinen vertailu suoritetiin 
anonyymisti kokonaisuutena kilpailuohjelmassa mainittujen laadullisten 
arviointikriteerien (arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, painoarvo yhteensä 
50 % ja enintään 100 pistettä sekä vähähiilisyys ja ympäristöarvot, pai-
noarvo yhteensä 50 % ja enintään 100 pistettä) perusteella. Molemmat 
tontit varatiin parhaimmaksi arvioidun kilpailuehdotuksen esittäneelle 
toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle.

Laatukilpailussa tonttien luovutusperiaatteet ja hinnat määriteltiin etukä-
teen. 

Kilpailualueella on mahdollista aloittaa rakentaminen arvion mukaan 
viimeistään keväällä 2022. Ensimmäisen tontin rakentaminen tulee 
aloittaa kuitenkin viimeistään 28.2.2024, ellei toisin sovita. Toisen tontin 
rakentaminen tulee aloittaa siten, että molemmille tonteille rakennetta-
vien hyväksyttyjen piirustusten mukaisten rakennusten tulee valmistua 
viimeistään 31.12.2026. Mainittuihin aikatauluihin voi jatkossa tulla vie-
lä muutoksia. 

Tarjouspyyntö on liitteenä 5 ja tarjouspyynnön mukaiset Verkkosaaren 
pohjoisosan alueelliset lisäehdot ovat liitteenä 6. Kalasataman älykkäitä 
energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot ovat liitteenä 7.

Arviointiryhmä
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Arviointiryhmän kokoonpano ja asiantuntijat ilmenevät tarjouspyynnös-
tä (kohta 1.4.). Lisäksi arviointiryhmä kuuli asiantuntijoita erityisesti vä-
hähiilisyyden, energiatehokkuuden ja ympäristöarvojen osalta. 

Kilpailuehdotus (suunnitelma) on laatulupaus

Suunnitelmassa esitettyjä rakentamisen laatutasoa tai muita perusrat-
kaisuja ei voi myöhemmin heikentää (laatulupaus), minkä vuoksi kilpai-
lun voittaja on velvollinen noudattamaan tonttien toteutuksessa vähin-
tään suunnitelmassa ilmoitettuja laatu- ja suunnittelutavoitteita, E-
lukua, viherkerrointa, hiilijalanjälkeä koskevia tietoja sekä perusratkai-
suja, ellei muuta sovita. Suunnitelman sitovuus varmistetaan tontin va-
rauspäätöksen ja luovutusasiakirjojen ehdoin. Lisäksi suunnitelman to-
teutumista seurataan Kalasataman aluerakentamisprojektin aluetyö-
ryhmän kokouksissa. 

Helsingin Kehittyvä Kerrostalo -ohjelma

Kaupunki on sisällyttänyt voittaneen kilpailuehdotuksen tontit Helsingin 
Kehittyvä Kerrostalo -ohjelmaan, joten toteutussopimukseen ja kiinteis-
tökaupan esisopimukseen sekä niiden perusteella tehtäviin lopullisiin 
luovutusasiakirjoihin sisällytetään mainittua ohjelmaa koskevat ehdot.

Kilpailuehdotukset ja laatukilpailun ratkaiseminen

Tonteista saatiin yhteensä 12 kilpailuehdotusta (suunnitelmaa), mitä 
voidaan pitää erittäin hyvänä ja mikä osoittaa kiinnostuksen kilpailun 
kohteeseen olleen suurta. Kiinnostusta selittänee muun muassa kilpai-
lun sisältö sekä tonttien erinomainen ja keskeinen sijainti.

Laatukilpailun arviointiryhmä on arvioinut kilpailuehdotukset liitteenä 8 
olevan arviointimuistion ja sen liitteenä 1 olevan pisteytystaulukon mu-
kaisesti. Kilpailuehdotukset olivat kokonaisuudessaan korkeatasoisia. 
Arviointimuistiosta ilmenevät kilpailuehdotusten yleisarvostelu, kunkin 
kilpailuehdotuksen yksityiskohtainen arvostelu ja pisteytys sekä perus-
telut voittajan valinnalle. Kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” arvioitiin 
kokonaisuutena täyttävän parhaiten tarjouspyynnössä ilmoitetut laadul-
liset arviointikriteerit. Ehdotuksen "Grün in der Mitte" oli tehnyt Hartela 
Etelä-Suomi ja sen on laatinut Arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva arkki-
tehdit Oy. 

Kaupungille tehdyn tietopyynnön johdosta katsottiin aiheelliseksi pyytää 
voittajaehdotuksen esittäneeltä Hartela Etelä-Suomi Oy:ltä lisäselvityk-
siä erityisesti koskien ilmoitettua aurinkopaneelien määrää ja niillä saa-
vutettua vuosituottoa. Saadun selvityksen perusteella voitiin luotetta-
vasti todeta, ettei asiassa ole aihetta muuttaa esitystä kilpailun voitta-
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jasta. Arviointimuistioon on lisätty voittajaehdotusta koskevat tietopyyn-
tö ja lisäselvitykset (arviointimuistion liite 3).

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.1.2022 § 22 päättänyt Vähähiilisen 
viherkorttelin laatukilpailun perusteella valita tonttien 10656/ 1 ja 2 va-
rauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün 
in der Mitte” esittäneen Hartela Etelä-Suomi Oy:n.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 on kaupungin hiilineutraali-
suustavoitetta aikaistettu vuoteen 2030. Kaupungin entistä kunnianhi-
moisempien hiilineutraalisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja kilpailussa saatujen ehdotusten korkea tasoa huomioiden voidaan pi-
tää perusteltuna, että myös muille kilpaluun osallistuneille ja siinä hyvin 
menestyneille ehdotuksille pyritään löytämään toteutumisen mahdolli-
suudet erillisen tontinvarausmenettelyn kautta kilpailuehdotukseen pe-
rustuvana suoravarauksena, edellyttäen, että ehdotusten tekijät sitou-
tuvat ehdotuksista ilmeneviin perusratkaisuihin ja korkeaan laatuta-
soon. Kaupunki edistäisi näin hiilineutraalisuutta koskevien strategisten 
tavoitteiden toteutumista merkittävästi ja voisi saada arvokasta käytän-
nön kokemusta vähähiilisen asuntorakentamisen ratkaisuista. Näitä ko-
kemuksia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa myös 
asuntorakentamisen hiilineutraalisuuteen tähtäävän ohjauksen (esim. 
asuntotonttien varausehdot) kehittämisessä.  

Tonttien luovuttaminen

Kilpailuohjelman mukaan kaupungin ja kilpailun voittajan välillä allekir-
joitetaan tonttien vuokrausperiaatteita ja myyntiä koskevan päätöksen 
jälkeen toteuttamissopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Toteutta-
missopimus tehdään molempien tonttien osalta ja kiinteistökaupan esi-
sopimus myytävän tontin osalta.

Tonttien myynti- ja vuokraushinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huo-
mioon ulkopuolisen arvioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-
arvoista, vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuhteet. Arvio-
lausunto on oheismateriaalissa.

Myyntiperiaatteet

Sääntelemätön tontti (AK) 10656/1 myydään käyvästä arvosta.

Tontin (AK) 10656/1 myyntihinta on ulkopuoliselta arvioitsijalta saadun 
arviolausunnon perusteella asuinrakennusoikeuden osalta 1 550 eu-
roa/k-m² ja liiketilojen (kr-tilojen ja li-tilojen) osalta 500 euroa/k-m². Ton-
tin myyntihinta on näin ollen  vähintään 16 525 000 euroa.

Vuokrausperiaatteet
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Hitas-tontti (AK) 10656/2 vuokrataan 31.12.2085 saakka, eli noin 60 
vuodeksi.

Tontin vuosivuokra määräytyy asuinrakennusoikeuden yksikköhinnasta 
48 euroa/k-m² (ind. 100), joka vastaa rakennusoikeuden nykyarvoa 
noin 984 euroa/k-m² (ind. 2050, 11/2021). Maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,9 euroa/as-m²/kk. Alueen kes-
keneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuksen johdos-
ta vapaarahoitteisen tontin vuokrasta esitetään perittäväksi 80 % vuo-
den 2028 loppuun saakka.  

Vuokrausperiaatteet ilmenevät tarkemmin liitteestä 3.

Toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kaupunki on neuvotellut parhaan kilpailuehdotuksen esittäneen Hartela 
Etelä-Suomi Oy:n kanssa liitteinä 1–2 olevat toteutussopimuksen ja 
kiinteistökaupan esisopimuksen. 

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien luovutusten keskeisten ehto-
jen lisäksi kaupungin ja toteuttajan välisistä oikeuksista ja velvoitteista 
sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaatteista tarjouspyynnön 
mukaisesti.

Edellä mainitusta tietopyynnöstä aiheutuneen päätöksenteon pitkittymi-
sen perusteella toteutussopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimuk-
seen on sisällytetty Hartela Etelä-Suomi Oy:n pyynnöstä uudet tonttien 
rakentamisen aloittamista ja valmistumista koskevat määräajat. Nämä 
vastaavat pitkittymisen kestoa (4 kuukautta) siten, että ensimmäisen 
tontin rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 28.2.2024, ellei toisin so-
vita ja toisen tontin rakentaminen tulee aloittaa siten, että molemmille 
tonteille rakennettavien hyväksyttyjen piirustusten mukaisten rakennus-
ten tulee valmistua viimeistään 31.12.2026. 

Kiinteistökaupan esisopimuksessa sovitaan muun muassa niistä edelly-
tyksistä, joiden täyttyessä osapuolet allekirjoittavat mainitun tontin 
kauppaa koskevan kauppakirjan. Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan 
kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tontin 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle. 

Päätöksen täytäntöönpano ja toimivalta

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen,  kaupunginvaltuuston päätöksen täytän-
töönpanon yhteydessä oikeuttaa:

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään  mainittuun toteutussopimukseen tarvit-
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taessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään mainittuun kiinteistökaupan esisopimuk-
seen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.   

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 149

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myydä tontin (AK) 10656/1 tai siitä muo-
dostettavat tontit Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun vähintään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kaup-
pa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien 
tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 3 mukaisesti.

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto päättää 
myydä tontin 10656/1 ja vahvistaa tontin 10656/2 vuokrausperiaatteet 
päätösehdotuksen kohdan A) mukaisesti liitteenä 1 olevan toteutusso-
pimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 22

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00
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Pilkkikatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Vähähiilisen viherkorttelin laatukil-
pailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sör-
näinen) Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen nro 12375 mukaisen korttelin 10656 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 3 252 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 2 114 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudatta-
maan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja eh-
toja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki hyväksyy 

 liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK) 10656/1 tai siitä muodostettavat tontit Hartela Etelä-
Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähin-
tään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisä-
kauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiin-
teistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
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kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja. 

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa

 tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 
myöhemmin määritettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 
saakka liitteenä 3 olevien ehtojen mukaisesti.

E

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki oikeuttaa

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteutussopi-
mukseen tarvittaessa muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun kiinteistökau-
pan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tar-
vittaessa muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.  

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen 
ja arkkitehti Janni Backberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

05.10.2021 Poistettiin

28.09.2021 Pöydälle
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03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 67
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, 
tontit 45205/9, 12 ja 15)

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa 
(Vartiokylä) sijaitsevien asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikka-
tonttien 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 1.10.2018 § 625 varannut aiemmat tontit 45205/5 
ja 45205/6 Lumo Kodit Oy:lle asuin- ja liikekeskushankkeen suunnitte-
lua varten 31.12.2020 saakka. Tonteista 45205/5 ja 6 on tonttijaolla 
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13587 (22.1.2021) muodostunut muun muassa tontit 45205/9, 12, 13 ja 
15. Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 jatkanut varausaikaa 31.12.2021 
saakka sekä hyväksynyt Lumo Kodit Oy:n yhteistyökumppaniksi Asun-
tosäätiö sr:n.

Samalla tonttipäällikkö on tarkentanut varausta seuraavasti:

 Tontin 45205/13 varauksensaaja on Lumo Kodit Oy. Sääntelemät-
tömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuin-
huoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 70 h-m².

 Tontin 45205/12 varauksensaaja on Asuntosäätiö sr. Tontin asuin-
rakennusoikeus tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona.

 Pysäköintitontit 45205/9 ja 15 varataan Lumo Kodit Oy:lle ja Asun-
tosäätiö sr:lle. Tontit on tarkoitus vuokrata pysäköintipaikkojen suh-
teessa.

Lumo Kodit Oy on hankkinut omistukseensa Puotilan Ostoskeskus 
Oy:n osakkeet ja tontti 45205/13 on myyty Puotilan Ostoskeskus Oy:lle. 
Tontti 45205/12 on tarkoitus toteuttaa asumisoikeusasuntoina.

Asemakaava

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 116 hyväksymän ja 26.5.2020 lain-
voimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 12595 sekä 
25.1.2021 voimaan tulleen tonttijaon nro 13587 mukaan tontit 45205/9 
ja 15 ovat autopaikkojen korttelialueella ja tontti 45205/12 asuin- ja lii-
kerakennusten korttelialueella. 

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12595 kaavakartasta on liitteenä 2 
ja tonttijaosta 13587 liitteenä 3.

Tonttitiedot

Tontin 45205/12 pinta-ala on 765 m2 ja osoite Klaavuntie 13. Tontin 
rakennusoikeus on 2770 k-m2.

Tontin 45205/9 pinta-ala on 325 m² ja osoite Klaavuntie 13 b. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 30.3.2021.

Tontin 45205/15 pinta-ala on 595 m² ja osoite Rättärinpolku 2 a. Tonttia 
ei vielä ole lohkottu. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan ha-
kemaan tontin lohkomisen.

Maaperätiedot
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Tontilla 45205/12 on todettu yhdessä tutkimuspisteessä alemman oh-
jearvon ylittävä arseenipitoisuus. Lisäksi kiinteistöllä 91-45-205-5 on öl-
jyllä toiminut lämpökeskus ja sen maaperässä on todettu kynnysarvon 
ylittävä arseenipitoisuus. Lämpökeskuksen alueen maaperän pilaantu-
neisuutta ei ole kattavasti tutkittu. Kyseiset alueet ovat olleet aiemmin 
vuokrattuina. 

Kaupungin noudattamien vakiintuneiden periaatteiden mukaan vastuu 
maaperän puhdistamistoimenpiteistä on vanhalla vuokralaisella. Kau-
pungin vastuu maaperän puhdistamisesta ei koske vanhan vuokrasuh-
teen aikana eikä vuokralaisen tai vuokralaisen lukuun toimineen toi-
minnan aiheutunutta pilaantumista. Maaperän pima-tutkimuksen mu-
kaan pilaantunutta maata on odotettavissa vain vähäisessä määrin. 
Vanha vuokralainen on sopinut tulevan vuokralaisen kanssa maape-
ränpuhdistuksesta aiheutuvien kustannusten jaosta.

Kaupunki ei myöskään vastaa alueilla olevien vanhojen rakennuksien 
ja rakenteiden purkamisesta ja poistamisesta, eikä niistä aiheutuvista 
kustannuksista. Varauksensaajat ovat sopineet purkamisesta ja purku-
kustannusten jakautumisesta varauksensaajien kesken.

Vuokrausperiaatteet

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) 45205 asumisoikeusa-
suntojen rakentamiseen tarkoitetun  tontin 45205/12 vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 eu-
roa (nykyarvo n. 594 euroa/ind. 2049).

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavan asuintalon rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto-, työ- tai mui-
den vastaavien tilojen osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa 
maanvuokraa.

Autopaikkatonttien (LPA/LPA-1) 45205/9 ja 15 tai niistä muodostetta-
vien tonttien vuosivuokra määrättään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
neliömetrihintana 1 euroa kaupungin yleisen käytännön mukaisesti.
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Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2080. 

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

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Lopuksi

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

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen.

Soveltamisohjeet on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle 
maaliskuussa 2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle esitetään 
vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymäsäännökset. 
Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön nii-
den tonttien osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä 
edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännösten tarkka si-
sältö on vielä avoinna, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden ra-
kentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita 
koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupungin-
valtuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä 
johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston pää-
töstä 1.10.1980 (asia nro 18).

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 151

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupungino-
sassa (Vartiokylä) sijaitsevien asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä auto-
paikkatonttien 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 54

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Klaavuntie 13, Rättärinpolku 2a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) 
sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12595 ja tonttijakoon 13587 
merkityn asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikkatonttien (LPA-
1/LPA) 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 68
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tont-
ti 54145/1)

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa 
(Vuosaari) sijaitsevan asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 
54145/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 26.9.2001 hyväksynyt asemakaavan nro 10810 
ja se on tullut lainvoimaiseksi 2.4.2004. Asemakaavan mukaan tontti 
54145/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A).
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Tontin rakennusoikeus on 1 000 k-m² ja pinta-ala 1 965 m². Tontin 
osoite on Esirippu 2/Piippuhylly 3. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
28.10.2004.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Varauspäätös

Tonttipäällikkö on 31.5.2018 § 23 varannut tontin 54145/1 RentO 
Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasun-
tojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka. Tontin varausta on jatket-
tu tonttipäällikön päätöksillä 13.12.2019 § 95 ja 3.2.2021 § 5 vuoden 
2021 loppuun saakka.

Lyhytaikainen vuokraus

Asuntotonttitiimin päällikkö on päätöksellään 9.9.2021 § 137 vuokran-
nut tontin 54145/1 RentO Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 
lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.9.2021–
31.8.2022.

Vuokrausperiaatteet

Asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 54145/1 vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 
= 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoit-
teisen omistusasuntotuotannon osalta 38 euroa (nykyarvo n. 779 euroa 
/ ind. 2049).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,12 
euroa/kk/km².

Vuosivuokra perustuu ulkopuolisen arvioitsijan arvioon. Arviolausunto 
on oheismateriaalissa.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2080.

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

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

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

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen.

Soveltamisohjeet on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle 
maaliskuussa 2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle esitetään 
vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymäsäännökset. 
Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön nii-
den tonttien osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä 
edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännösten tarkka si-
sältö on vielä avoinna, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden ra-
kentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita 
koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupungin-
valtuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä 
johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston pää-
töstä 1.10.1980 (asia nro 18).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 150

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 54. kaupungino-
sassa (Vuosaari) sijaitsevan asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 
54145/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 55

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Esirippu 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevan 
asemakaavaan nro 10810 sisältyvän asuinrakennusten korttelialueen 
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(A) tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 69
Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan 
muuttaminen (nro 12421)

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) korttelin 47201 tonttien 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12421 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kirjeen lähettäjä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Asunto Oy Ounasvaa-
rantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja 47201/2 ja 47201/3, 
katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa viheraluetta. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa 
Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pika-
raitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, 
koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asunto-
osakeyhtiöillä kehittää omistamiensa tonttien maankäyttöä purkavan 
uudisrakentamisen keinoin.

Alueelle suunnitellaan uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinra-
kennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentami-
sella. Pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen asuminen. Mellun-
mäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II). 

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että erinomaisten joukkoliikenneyhteyk-
sien äärelle rakentuu elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkikortte-
li, joka täydentää Mellunmäen keskustaa.

Uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 57 300 k-m2, josta 1 400 k-m2 on 
maantasokerrokseen sijoittuvaa liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa ja 7 
800 k-m2 pysäköintitilaa. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on 
noin e=3,1. Asukasmäärän lisäys on noin 1 750 henkeä. Asuntojen 
huoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina eli 
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asuntoina, joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö tai keitto-
tila. Korkeintaan 30 % asuntojen kokonaismäärästä voi olla yksiöitä ja 
niiden keskipinta-alan tulee olla vähintään 28 m2. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6521), jonka mukaan Mellunmäentielle tehdään riittävä tilavaraus bus-
silinjan 560 muuttamiseksi raitiotieksi. Mellunmäentien jalkakäytä-
vät/pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Korttelin pohjoisreunalle tehdään 
tilavaraus jalkakäytävälle. 

Kaavaratkaisun toteuttamisella kaava-alueen nykyinen avokorttelira-
kenne muuttuu kantakaupunkimaisen tiiviiksi korttelirakenteeksi. Myös 
korttelin asukasmäärä kasvaa merkittävästi.  

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty pääosin asuntovaltai-
seksi alueeksi A2 (korttelitehokkuus pääosin 1,0 - 2,0, mutta perustel-
lusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin), ja osin lähi-
keskusta C3 -alueeksi. Mellunmäentielle on osoitettu pikaraitiotieyh-
teys, joka voidaan toteuttaa myös bussiratkaisuna. Helsingin maanalai-
sen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia 
tilavarauksia. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja omaleimaisuutta sekä 
ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä. 

Asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2014. Kau-
punkisuunnittelulautakunta palautti aiemman asemakaavan muutoseh-
dotuksen uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko hanke 
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä raken-
nusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi 
(15.12.2015 § 406). 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee välittömästi Mellunmäen metroaseman vieressä. 
Alue on rakennettu ja siihen sisältyvät kahdesta tontista muodostuva 
korttelialue, Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien katua-
lueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitseva kapea viheralue. 
Korttelissa sijaitsee seitsemän III - IV-kerroksista 1960-luvulla valmis-
tunutta asuinrakennusta. Korttelialue on ilmeeltään vehreä. Pallaksen-
tien ja Ounasvaarantien varrelle sijoittuvat laajat pysäköintialueet. Ym-
päristön muut asuinkerrostalot ovat korkeudeltaan pääosin neljästä 
kuuteen kerrosta ja yksi rakennus on kymmenkerroksinen. Mellun-
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mäentien eteläpuolella sijaitsee pientaloalue. Kaava-alueen läheisyy-
dessä sijaitsevat päivittäistavarakauppa, alakoulu ja päiväkoti.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1968 sekä vähäiseltä osin 
asemakaava vuodelta 1986. Kaavojen mukaan kaava-alue on asunto-
kerrostalojen korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Korttelialueen 
enimmäiskerrosluku on III ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
on 11 400 k-m2, mikä on pääosin käytetty.

Helsingin kaupunki omistaa katu- ja puistoalueet. Korttelialue on yksi-
tyisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja 
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
04/2020 kustannustasossa ja ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

 1. vaiheen liikennesuunnitelman toteuttamisesta arviolta noin 0,8 
milj. euroa

 Lisäksi kaukolämpöverkon lisärakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia noin 0,1 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat verkon haltijalle.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Tontteja 
koskevat maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimukset on kaupungin 
osalta hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 23.11.2021 § 68 ja 70 ja 
ne on allekirjoitettu 10.1.2022. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri palveluiden lisäksi seuraavien tahojen kans-
sa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.
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Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta:

 Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ei ollut huomautetta-
vaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdis-
tui Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiehen varautumiseen ja siihen liittyviin 
liittymäjärjestelmiin sekä liityntäpysäköintiin. 

 Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui suunniteltuun täydennys-
rakentamisen tapaan suhteessa ympäröivään kaupunkirakentee-
seen ja olemassa olevan rakennuskannan dokumentoimiseen en-
nen purkutöitä.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä:

 Kaavaratkaisussa on huomioitu tilavaraus pikaraitiotielle soveltuval-
le risteysratkaisulle. Mellunmäentien ja Pallaksentien risteys on 
mahdollista rakentaa myös liikennevaloilla ohjattuna.

 Kaavaratkaisussa edellytetään korttelin rakennushistoriallista do-
kumentointia ennen rakennus- tai purkuluvan myöntämistä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat

 alueen yleiseen kehitykseen ja Mellunmäen keskukseen
 rakentamisen tapaan ja laatuun
 kaavaratkaisun vaikutuksiin ympäristöön ja naapurustoon
 liiketiloihin
 purkamiseen 
 liikenteeseen ja pysäköintiin
 maaperään
 tulevaan asukasrakenteeseen
 kaavaprosessiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstisisäl-

töihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:

 Kaavaratkaisussa rakentamista on porrastettu siten, että korkeim-
mat rakennukset sijoittuvat pääosin korttelin eteläreunalle Mellun-
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mäentien puolelle ja matalammat korttelin pohjoisreunalle Ounas-
vaarantien puolelle.

 Viitesuunnitelmasta on laadittu varjostustutkielma.

 Kaavaratkaisussa on annettu rakentamisen laatua ohjaavia mää-
räyksiä ja edellytetään Helsingin viherkertoimen käyttöä.

 Kaavaratkaisussa edellytetään liiketilojen sijoittamista katutasoon 
Pallaksentiellä ja Mellunmäentiellä
.

 Osana hanketta tutkitaan kiertotalousratkaisuja ja edellytetään pur-
kukartoituksen laatimista.

 Kaavaratkaisussa edellytetään perheasuntojen toteuttamista ja yk-
siöiden enimmäismäärää on rajoitettu sekä annettu määräys kos-
kien yksiöiden keskipinta-alaa.

 Kaavaselostukseen on korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
virheellinen ilmaus korttelin tonttien omistajista, osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa on päivitetty.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty 
vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.5.-23.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat

• täydennysrakentamisen määrään ja korkeuteen 

• lähiympäristön merkitykseen ja pihatiloihin

• pysäköintiin ja metroasemaan

• purkamisen ja rakentamisen haittoihin

• asukasrakenteeseen

• hiilijalanjälkilaskelmiin

• kaavaprosessin lainmukaisuuteen
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Viranomaisten lausunnot

Lausunnot saatiin HSY:ltä ja kaupunginmuseolta. Lausunnoissa esite-
tyt huomautukset kohdistuivat yleisiin vesihuoltolinjoihin ja täydennys-
rakentamisen määrään. 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy ja HSL.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Saapunut kirje

Yksi Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n osakkaista on lähettänyt 9.11.2021 
kaupungille kirjeen, jossa on seikkaperäisesti selostettu hankkeen his-
toriaa mm. Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n päätöksenteon kannalta. 
Kirjoittaja on yksi purkavaa saneeraushanketta alusta saakka vastusta-
nut osakas, joka kuului niiden osakkaiden ryhmään, jotka olisivat ha-
lunneet toteuttaa yhtiössä putkiremontin sen sijaan, että taloyhtiön 
kaikki rakennukset puretaan. Hän pyytää kirjeessään kaupunkia viran 
puolesta tutkimaan tarkoin kaavahankkeen ja yhtiön päätöksenteon lail-
lisuuden ennen kaavan esittelemistä kaupunginhallitukselle ja valtuus-
tolle. Kirje on esityksen oheismateriaalina. Kirje liitteineen on aiemmin 
toimitettu myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille sähköpostitse 
26.5.2020.

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on ollut vireillä vuodesta 2014. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti ensimmäisen kaavaehdotuksen 
uudelleen valmisteltavaksi yllä aiemmin mainituilla perusteilla. Päätö-
sesityksen perusteluissa todettiin, että "Nykyisen asuntoyhtiölainsää-
dännön mukaan yhtiöiltä edellytetään yksimielistä päätöstä hankkees-
ta, jotta kaavamuutos voi edetä kaupunginvaltuuston käsittelyyn." 
Asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009) muutettiin osakkaiden yksimieli-
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syysvaatimuksen osalta lievempään suuntaan vuonna 2019 
(183/2019), minkä jälkeen kyseisen kaavahankkeen suunnittelu käyn-
nistyi kaupungilla uudelleen. Asunto-osakeyhtiön purkava saneeraus 
on nykyisen lainsäädännön nojalla mahdollista toteuttaa, jos sen taak-
se saadaan yhtiökokouksessa 4/5 osakkeista. Laki sisältää muutoinkin 
erittäin tarkat edellytykset sille, miten päätöksenteko yhtiössä tulee 
tehdä, minkä lisäksi yhtiökokouksen päätös on ilmoitettava viipymättä 
rekisteröitäväksi. Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2 yhtiöissä on ase-
makaavan muutosta koskien lopulta päädytty siihen, että molempien 
yhtiöiden kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet hankkeeseen 
tässä vaiheessa liittyvät sopimusasiakirjat.

Uudistetun asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen (210/2018) pe-
rusteluiden mukaan yhtiön päätös purkavasta uusrakentamisesta voi-
daan tehdä ennen tai jälkeen sen toteuttavuuden kannalta olennaista 
lainvoimaista kaavamuutosta. Yksityisoikeudellisen päätöksenteon ja 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavahankkeen  erillisyyttä il-
maisee myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2009:63, jon-
ka selostus kuuluu seuraavasti: "Asiassa on kysymys asemakaavan 
muutoksen hyväksymisestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaa-
vassa nykyisen ostoskeskuksen paikalle on osoitettu asuinkerrostalo-
jen korttelialue. Valtuuston päätöksellä ei kuitenkaan välittömästi ole 
ratkaistu kysymystä ostoskeskuksen purkamisesta, vaikka kaavaratkai-
su sen mahdollistaakin. Kaavapäätöksellä ei ole otettu kantaa maano-
mistajan ja vuokramiehen välisiin yksityisoikeudellisiin suhteisiin, vaan 
niiden osalta sovelletaan asianomaista lainsäädäntöä ja vuokrasopi-
musta."

Em. oikeustapauksen valossa yhtiöiden sisäinen päätöksentekovalmius 
ei näyttäisi yksinään olevan esteenä kaavan hyväksymiselle, mutta 
asialla on kuitenkin ollut tosiasiallista merkitystä hankkeen etenemis-
mahdollisuuksille ja kyseinen seikka on sen vuoksi ollut tarkoituksen-
mukaista saattaa lautakunnan tietoon. 

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei kirjeessä ole esi-
tetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella asemakaavan etenemiselle 
päätöksentekoon olisi kaavoitusmenettelyyn liittyviä laillisia esteitä. 
Kaupungilla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia hakijayhtiöiden sisäisen 
päätöksenteon oikeellisuutta hankkeen eri vaiheissa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kirje kaupungille 9.11.2021 ilman liitteitä
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ptk 15.12.2015_Ounasvaarantie 2 

Pallaksentie 1
7 Asunto Oy Ounasvaarantie 2n asemakaavan muutoshakemus
8 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1n asemakaavan muutoshakemus
9 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Ounasvaarantie 2 

(12241) allekirj
10 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Pallaksentie 1 

(12241) allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kirjeen lähettäjä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 152

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) korttelin 47201 tonttien 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12421 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.  

14.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 643
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HEL 2014-004718 T 10 03 03

Hankenumero 1483_5, 1483_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12421 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47201 tontteja 2 ja 3 sekä katu- ja 
puistoalueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:
- Asunto Oy Ounasvaarantie 2: 2 000 euroa
- Asunto Oy Pallaksentie 1: 2 000 euroa.

Käsittely

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Anri Linden. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333
leena.holmila(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 31026323
milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2020

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Mel-
lunmäessä Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien välissä 
sijaitsevaa korttelialuetta, Pallaksentien, Ounasvaarantien ja Mellun-
mäentien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa vi-
heraluetta koskevasta 25.5.2020 päivätystä asemakaavan muutoksen 
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisraken-
tamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan 
uudella tehokkaammalla rakentamisella. Tavoitteena on luoda Mellun-
mäen keskustaa täydentävä monimuotoinen ja elävä kaupunkikortteli-
kokonaisuus. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu ny-
kyisestä ja avoin, lähiöille tyypillinen, korttelirakenne muuttuu kanta-
kaupunkimaiseksi puoliumpinaisten korttelien kokonaisuudeksi. Kortte-
lin pääasiallinen käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen. Li-
säksi Mellunmäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-
Jokeri II). Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden 
mukaisesti tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista 
edistävä kaavaratkaisu. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategis-
ten tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja 
Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-
kusta-alueen kehittämistä.

Esillä olevassa asemakaavan muutoksen ehdotuksessa suunnittelua-
lue on kokonaisuudessaan osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
AK. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku-
määrä vaihtelee rakennusaloittain kuudesta kahteentoista. Korttelin ul-
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koreunoilla rakennukset on määrätty rakennettavaksi kiinni katualuee-
seen, sisäosissa yleiselle jalankululle varattuun alueen osaan. Suunnit-
telualueen kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on annettu lukui-
sia määräyksiä esimerkiksi julkisivumateriaaleista, joina tulee käyttää 
paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puu-
verhousta, pihan puolella käy myös jälkisaumattu tiililaatta. Myös julki-
sivujen jäsentelystä, aukotuksesta, parvekkeista ja kattomuodosta on 
annettu määräyksiä. Samoin pihoja ja ulkoalueita koskien on määrätty 
esimerkiksi niiden jäsentelystä materiaalein, istutuksin, kalustuksin ja 
valaistuksen avulla, istuttamisesta myös maanvaraisin puin ja pensain 
ja kielletty aitaaminen tonttien välillä. Kaavaratkaisulla edellytetään 
energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista ton-
teilla ja hulevesien hallintaan ja viherkertoimeen liittyen on myös useita 
määräyksiä. Nykytilanteeseen verrattuna rakentamisen mittakaava 
muuttuisi siten olennaisesti ja kaavaratkaisu muuttaisi merkittävästi se-
kä suunnittelualueena olevan korttelin että Mellunmäentien katutilan 
luonnetta, samoin kuin tilannetta suunnittelualueen naapurikortteleissa 
ja eteläpuolisella omakotialueella sekä siihen liittyvällä istutettavaksi 
alueen osaksi määritellyllä alueella.

Asemakaavamuutoksen aiemmissa vaiheissa kaupunginmuseo on to-
dennut, että Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden 
täydennysrakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Suunnitte-
lualueella nykyisin sijaitsevista asuinkerrostaloista kaupunginmuseo on 
todennut, että nämä arkkitehti Lauri Silvennoisen (1921-1969) vuosina 
1967-1968 suunnittelemat asunto-osakeyhtiöt edustavat Mellunmäen 
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on pai-
kallishistoriallista merkittävyyttä. Nämä seitsemän kolmikerroksista, 
osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa ovat huo-
mattavien muutosten myötä kuitenkin menettäneet alkuperäiselle arkki-
tehtuurilleen ominaiset piirteensä, eivätkä siten ominaispiirteiltään enää 
edusta suunnittelijansa tuotannossaan tavoittelemaa laadukasta ele-
menttirakentamista. Kokonaisuuden voidaan katsoa edustavan kuiten-
kin Mellunmäen kerrostalorakentamisen varhaisvaiheelle tyypillistä 
asuinkerrostalokorttelia niin kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaaval-
taan. Kortteli on ilmeeltään myös hyvin vehreä, sillä pihojen puut ovat 
kookkaita ja korttelia reunustaa joka puolelta viherkaistale, jonka istu-
tusten taakse rakennukset osittain jäävät. Koska uuden asemakaavan 
myötä suunnittelualueelle tavoiteltava muutos tulee olemaan huomat-
tava niin rakennuskannan, kaavoitusperiaatteiden kuin kaupunkikuvan-
kin kannalta, on kaupunginmuseo pitänyt tärkeänä korttelin ja sen ny-
kyisten rakennusten dokumentointia hyvissä ajoin ennen mahdollisten 
ensimmäisten purkamistöiden alkamista. Esillä olevassa asemakaa-
vaehdotuksessa on määrätty, että ennen rakennus- tai purkuluvan hy-
väksymistä on luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Asemakaavase-
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lostuksen mukaan korttelista tulee laatia rakennushistoriallinen doku-
mentointi ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Tältä osin 
kaupunginmuseon asemakaavan muutokselle asettamat tavoitteet on 
siis otettu huomioon.

Toistuvasti kaavaprosessin aikana kaupunginmuseo on kuitenkin tuo-
nut esiin myös sen, että Helsingin esikaupunkialueilla ja lähiöissä myös 
alueiden täydennysrakentamisessa on ympäröivä kaupunkirakenne, 
sen mittakaava ja ominaispiirteet tärkeää ja toivottavaa ottaa huo-
mioon. Kehityksen tulee olla kulttuurisesti kestävää ja vastuullista ja 
alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominaiset piir-
teet ja vahvistaa niitä. Myös Mellunmäen ja Vesalan tekeillä olevien 
suunnitteluperiaatteiden Visio 2050:ssä on nostettu erääksi painopis-
teeksi se, että näissä kaupunginosissa on nähtävissä kerrostunut kau-
punkirakenne, rakentamisen eri aikakaudet ja mittakaavat. Pääperiaat-
teiden mukaan alueella säilytetään ja vahvistetaan alueen rakennus-
kannan ja kaupunkikuvan eri aikakausien kerrostumia. Kaupunginmu-
seo pitää valitettavana, etteivät Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 
asemakaavan muutoksessa nämä alueen olemassa olevaan rakennet-
tuun ympäristöön ja sen ominaisluonteeseen perustuvat tavoitteet ole 
ohjanneet suunnittelua, vaan ensisijaisesti rakentamisen suuri määrä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 29.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.05.2020 § 28

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12421 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12421
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
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Kartoituksen työnumero: 14/2015
Pohjakartta valmistunut: 27.3.2020 Uusinta (ensi tilaus 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Ksv 1483_5, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1, karttaruutu 667788-99

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sen selvit-
tämiseksi, olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin ver-
ran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen 
huomioimiseksi.

Käsittely

15.12.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, 
olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pie-
nemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioi-
miseksi.

Kannattaja: Risto Rautava

Palautusehdotus:
Pekka Buttler: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa kaa-
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vaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
- rakennustehokkuus korttelin alueella rajoitetaan maksimissaan 
e=1,8aan
- korttelissa maksimikerrosluku on 6 (pistemäisesti 8) korttelin pohjois- 
ja länsilaidoilla, sekä 8 (pistemäisesti 10) korttelin etelä- ja itälaidoilla.
- korttelin sisäpiha jätetään jakamattomaksi, yhtenäiseksi tilaksi
- korttelin kaikilla laidoilla jätetään vähintään 2,0 metrin tila jalkakäytä-
välle julkisivun ja ajoradan väliin.
- kortteliin sovelletaan uuden laskentanormin mukaista autopaikanor-
mia 1pp/140 k-m2.

Jäsen Buttlerin palautusehdotus raukesi kannattamattomana. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, olisiko 
hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä 
rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, 
Jaakko Meretniemi, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Soininvaaran palautusehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 0.

08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.4.2015
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HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 1196-00/15 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1, ase-
makaavan muutoshakemus Mellunkylän korttelin 47201 tontilla 2, 
10.4.2015 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asun-
to Oy Pallaksentie 1:n tontteja, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ou-
nasvaarantie 2 ja 4 ja Pallaksentie 1. 

Alue sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Metroaseman lä-
hiympäristön lisärakentaminen on toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Alueen nykyiset kolmekerroksiset rakennukset ovat valmistuneet 1960-
luvulla. Ympäristön muut asuinrakennukset ovat pääosin 3-10 -
kerroksisia kerrostaloja. Mellunmäentien eteläpuolella on pientaloalue. 

Alueelle on suunnitteilla uudisrakentamista siten, että nykyiset raken-
nukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. 
Alueen rakennusoikeus noin viisinkertaistuu nykyisestä ja avoin kortteli-
rakenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Pääasiallinen 
käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä 
ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Mellunmäessä sijaitsevan Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n 
ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja eli korttelia 47201 koskevasta 
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti raken-
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netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kanta-
naan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäen metroaseman naapurissa, ase-
man kaakkoispuolen korttelissa. Kyseisessä korttelissa sijaitsee kaksi 
asunto-osakeyhtiötä, yhteensä seitsemän kolmikerroksista, osin maan-
päällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa. Kyseisen kokonai-
suuden on suunnittelut arkkitehti Lauri Silvennoinen vuosina 1967-
1968. Nämä tasakattoiset, täyselementtirakenteiset asuinrakennukset 
olivat alun perin julkisivuiltaan pääosin kalkkikivirouhepintaista, osin 
maalattua betonia. Lamellitalot on sijoitettu Ounasvaarantien ja Mel-
lunmäentien suuntaisesti, irti katulinjoista niin, että huoneistot aukeavat 
pääosin pihoille koilliseen ja lounaaseen. Kortteli on ilmeeltään hyvin 
vehreä, sillä pihojen puut ovat kookkaista ja korttelia reunustaa joka 
puolelta viherkaistale, jonka istutusten taakse rakennukset osittain jää-
vät.

Arkkitehti Lauri Silvennoinen (1921-1969) tunnetaan ennen kaikkea 
Pihlajamäen lounaisosan asuinrakennusten suunnittelijana ja betonie-
lementtirakentamisen kehittäjänä. Jo opiskeluaikanaan Silvennoinen 
tutustui erilaisiin uusiin rakentamismenetelmiin. 1960-luvulla hän sovel-
si elementtitekniikkaa uusissa asuinkerrostaloissa ja betonirakennuk-
sissa. Suomen Arkkitehtuurimuseon arkkitehtiesittelyn mukaan hän tu-
likin tunnetuksi innovatiivisena arkkitehtina, joka näki elementtiraken-
tamisen taiteena. 

Suunnittelualueen molemmissa yhtiöissä on tehty 2000-luvun kuluessa 
mittavia korjauksia. Rakennusten julkisivut on lisälämmöneristetty ja 
rapattu ulkoapäin. Ikkunat on uusittu, samoin vesikatot ja toisessa yh-
tiössä tasakatot on muutettu muodoltaan pulpettikatoiksi. Rakennusten 
hahmo on periaatteessa säilynyt, mutta julkisivujen elementtirakentee-
seen perustuvat ominaispiirteet ja materiaalien alkuperäisyys ovat 
muutosten myötä kadonneet.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen koko nykyisen rakennuskannan purkaminen ja kor-
vaaminen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Ra-
kennusoikeus on tarkoitus noin viisinkertaistaa ja nykyinen avoin kortte-
lirakenne muuttaa umpikortteliksi. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan Mel-
lunmäen keskustaa täydentämään monimuotoista ja elävää kaupunki-
korttelia. Korttelin muutoksesta on teetetty Arkkitehdit NRT:n laatima ja 
23.10.2014 päiväämä hankesuunnitelmavaiheen luonnossuunnitelma. 
Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisvaihtoehtoa ei ole esillä, 
vaan erilaisten tutkielmien kautta on päädytty esittämään kahden pihan 
ympärille kiertyvien 3-16-kerroksisten lamelli- ja pistetalojen muodos-
tamaa umpikortteliratkaisua, jossa talot on sijoitettu katulinjoihin kiinni.
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Mellunmäki kuuluu Mellunkylän kaupunginosaan, joka on yksi Helsingin 
pitäjän vanhoista kylistä. Alueella oli vähäistä omakotiasutusta jo ennen 
toista maailmansotaa ja rakentaminen kiihtyi sodan jälkeen rintama-
miesten asutuksen myötä. 1960-luvun alkuun asti Mellunkylässä oli 
vain pientaloasutusta, mutta 1960-luvun kuluessa alkoi Kontulan ja 
Mellunmäen kerrostaloalueiden rakentaminen. Mellunmäen pohjoiso-
san käsittävän alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1968 ja 
pitkälti sen mukaisesti on rakennettu myös nyt esillä oleva suunnittelua-
lue. Kyseisessä asemakaavassa suurin osa kortteleista varattiin kerros-
talorakentamiselle, jonka kerroslukumäärä vaihteli kolmesta seitse-
mään. Kaava perustuu avoimeen korttelirakenteeseen, jossa rakennu-
salat on sijoitettu lähinnä väli-ilmansuuntien mukaiseen koordinaatis-
toon. Kortteleiden avoimuutta on korostettu määräyksellä, jonka mu-
kaan korttelin sisällä olevia tontinrajoja ei saa aidata. Vehreyttä alueelle 
on puolestaan tavoiteltu määräyksellä, jonka mukaan rakentamattomat 
alueet, joita ei käytetä pysäköimiseen tai ajoteinä, tulee jättää luonnon-
tilaiseksi tai istuttaa. Suunnittelualueen ja Mellunmäen lounaispuolella 
sijaitseva pientaloalue oli osin rakentunut jo ennen kaavan laatimista.

Suunnittelualueen itäisemmän tontin itäosan poikki on lounais-koillis –
suunnassa  mennyt Mellunmäentietä Ounasvaarantielle ensimmäisen 
maailmansodan aikainen tykkitie vielä  1960-luvun lopulla. Tie on kui-
tenkin tuhoutunut asuinrakennusten ja muiden rakennustöiden takia. 
Täten kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole suunnittelualueella.

Suunnittelualueeseen kuuluvat asunto-osakeyhtiöt ovat Mellunmäen 
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on pai-
kallishistoriallista merkittävyyttä. Huomattavien muutosten myötä ne 
ovat menettäneet alkuperäiselle arkkitehtuurilleen ominaiset piirteenä, 
eivätkä siten enää edusta suunnittelijansa Lauri Silvennoisen tuotan-
nossaan tavoittelemaa laadukasta elementtirakentamista. Kokonaisuus 
edustaa kuitenkin Mellunmäelle tyypillistä asuinkerrostalokorttelia niin 
kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaavaltaan. Esillä olevassa ase-
makaavan muutoksessa lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on kuitenkin otet-
tu kantakaupungin uusille asuinalueille tyypillinen tiivis umpikorttelirat-
kaisu ja korkeat, jopa kuusitoista kerrosta korkeat rakennusmassat. 
Uuden kaavan mukainen kortteli tulisi eroamaan huomattavasti ympä-
röivistä kerrostalokortteleista ja muuttamaan olennaisesti myös Mel-
lunmäentien katutilaa juuri pientaloalueen kohdalla.

Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden täydennys-
rakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Kaupunginmuseo 
esittää kuitenkin huolensa tavasta, jolla alueen täydennysrakentamista 
on lähdetty viemään eteenpäin. Alle kymmenen vuotta sitten täydelli-
sesti peruskorjatun rakennuskannan purkaminen vaikuttaa kestävän 
kehityksen näkökulmasta hälyttävältä. Kortteliin esitetyn uuden raken-
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nusoikeuden mitoitus on huomattavan suuri ja johtaa mittakaavaltaan 
ympäristöstään rajusti poikkeavaan kokonaisuuteen. Näin mittavalla 
rakennusoikeuden lisäämisellä yhdessä korttelissa voi olla huomattavia 
vaikutuksia myös tuleviin kaavahankkeisiin ja koko ympäristön kehityk-
seen. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että esikaupunkialueilla ja lä-
hiöissä alueiden täydennysrakentamisessa ei lähdettäisi mitätöimään 
menneiden vuosikymmenten kaavoituksellisia ratkaisuja ja rakennus-
perintöä. Kehityksen tulee olla myös kulttuurisesti kestävää ja vastuul-
lista ja alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominai-
set piirteet ja vahvistaa niitä. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä olevaa 
suunnittelualuetta käsitellään täysin uudisrakentamisen näkökulmasta. 
Hanketta on myös viety asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmavaiheessa jo huomattavan pitkälle. Koska suunnittelualu-
een muutos tulee olemaan huomattava niin rakennuskannan, kaavoi-
tusperiaatteiden kuin kaupunkikuvankin kannalta, tulee kortteli ja sen 
nykyiset rakennukset dokumentoida hyvissä ajoin ennen ensimmäisten 
purkamistöiden alkamista. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta 
huomautettavaa Mellunmäen Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja to-
teaa, ettei sen ole tarpeen olla osallisena asemakaavamuutoksen jat-
kovaiheissa.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.3.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisunnitelmasta nro 1196-00/15. Alueelle suunnitellaan uudis-
rakentamista siten että nykyinen avoin korttelirakenne muutetaan kan-
takaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Suunnittelualue sijaitsee Mellunky-
lässä Ounasvaarantien, Pallaksentien ja Mellunmäentien rajaamilla 
tonteilla. 

Mellunmäentielle toteutetaan tulevaisuudessa poikittainen joukkoliiken-
teen runkolinja Jokeri 2.  HKL:n kantana on, että Jokeri 2, joka tulevai-
suudessa liikennöidään pikaraitiovaunuilla, aiheuttaa melu- ja tärinä-
haittoja viereisiin kiinteistöihin. Nämä raitiotien liikennöinnistä aiheutu-
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vat ympäristöhaitat tulee huomioida kiinteistöjen rakennusmääräyksis-
sä.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 70
Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717)

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) kortteleiden 47307 ja 47308 sekä puisto- ja katualueiden asema-
kaavan muutoksen 11.1.2022 päivätyn piirustuksen nro 12717 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12717 kartta, päivätty 11.1.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12717 selostus, päivätty 11.1.2022, päi-

vitetty Kylk:n 18.1.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 13.9.2021, täydennetty 11.1.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7162/11.1.2022)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelialueita 47307 ja 
47308 sekä katu- ja puistoalueita. Korttelialueilla sijaitsee Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntoja. Suunnittelun lähtö-
kohdaksi on asetettu kiinteistön purkaminen ja uusien, nykyhetken ja 
tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaavien asuinrakennusten raken-
taminen niiden tilalle. Uudisrakentaminen toteutetaan puurakentamise-
na.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty siihen, että Aarrepuisto ja uudet 
asuinrakennukset muodostaisivat viihtyisän kaupunkielämän keitaan 
erinomaisten joukkoliikenneyhteyksin äärelle.

Purettavien rakennusten kerrosala on 11 300 k-m² ja kaavaratkaisun 
kerrosala on 18 900 k-m², joten muutoksen myötä kerrosala kasvaa 7 
500 k-m²:llä. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=1,34. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 200 henkilöä.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7162), jonka mukaan katualueelle Aarteenetsijäntielle on mahdollista 
rakentaa pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset kävely- ja pyörätiet ja 
varata tila korttelin vieras- ja asiointipysäköinnille sekä varustaa linja-
autopysäkit odotustiloilla.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyiset 
betonielementtikerrostalot korvataan uudella tehokkaammalla uudisra-
kentamisella.

Vähähiilisyys

Kaavaratkaisu edellyttää, että uudet rakennukset toteutetaan pääosin 
puurakenteisina ja rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin puuver-
hottuja. Rakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle vähen-
tää autoriippuvuutta ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tule-
vaisuudessa joukkoliikenneyhteydet alueella parantuvat entisestään 
suunniteltujen Vantaan ratikan ja Raide-Jokeri II:n toteuttamisen myötä. 
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Rakennusten purkaminen ei itsessään tuota mainittavia ilmastopäästö-
jä. Uudisrakentaminen kuitenkin niitä aina tuottaa. Kaavaratkaisun hiili-
päästöjen laskemiseksi on käytetty HAVA-työkalua (Helsingin asema-
kaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä), jossa purkaminen huo-
mioidaan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntovaltaista 
aluetta A2 ja osin asuntovaltaista aluetta A3. Helsingin maanalaisen 
yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alue on esikaupungin pintakal-
lioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen. 

Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 Mellunkylä 
on yksi nimetyistä kaupunkiuudistusalueista. Kaavaratkaisu edesauttaa 
strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa ja 
Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-
kusta-alueen kehittämistä osana kaupunkiuudistusta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja.

Asemakaavan nro 8600 (hyväksytty 2.11.1984) mukaan korttelialueet 
ovat asuinkerrostaloaluetta merkinnällä AK. Aarrepuisto on pääosin 
VP- eli puistoaluetta ja korttelialueen kyljessä on pieni VK- eli leikki-
puistoalue. Muut voimassa olevat asemakaavat kaava-alueella koske-
vat katu-ja puistoalueita. Näiden osalta kaavamerkintöihin ei tule muu-
toksia.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maat. Kaavaratkaisu on teh-
ty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille ilman arvonlisä-
veroa kustannuksia seuraavasti:

Kadut 0,4 milj. euroa
Johtosiirrot 0,2 milj. euroa
YHT 0,6 milj. euroa

Kadut pitävät sisällään liikennealueisiin kohdistuvien muutosten kus-
tannukset.
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Johtosiirrot pitää sisällään korttelialueen läpi kulkevan vesihuoltolinjan 
uudelleenrakentamisen. Kustannus täsmentyy, kun linjan tarkempi lin-
jaus suunnitellaan. Kustannusjako neuvotellaan linjan haltijan kanssa.

Uuden kaavoitettavan kerrosalan rakennusoikeuden arvo on noin 
10 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kaupunginkanslia / Esikaupunkialueiden aluerakentamisprojekti
 Helsingin kaupungin vuokra-asunnot (HEKA)
 kaupunginmuseo, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta 
saaatiin kolme viranomaiskannanottoa. HSY:n kannanotossa todettiin, 
että alueella sijaitsevat vesihuoltolinjat tulee huomioida alueen suunnit-
telussa. Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyös-
sä siten, että uudet vesihuoltolinjat on suunniteltu osana kaavaratkai-
sua.

Kaupunginmuseon kannanotossa todettiin, että ”suunnittelualueelle ja 
sen lähiympäristölle on ominaista 1980- ja 1990-luvun asuinkerrostalo-
rakentaminen, jossa puoliavoimeen korttelirakenteeseen sijoitettujen 
rakennusten mittakaava ja korkeus on säilytetty maltillisena. Myös 
suunnittelualueen tonttien liittyminen vehreään suunnittelualueen iden-
titeettiä luova tekijä. Näiden alueen ominaisuuksien ja vahvuuksien säi-
lyttäminen onnistuu parhaiten olemassa olevaa rakennuskantaa säilyt-
täen ja korjaten, mitä myös kestävän kehityksen näkökulmasta tulee 
edelleen selvittää. Myös tonttien maltillinen täydennysrakentaminen 
lienee mahdollista olemassa olevia asuinrakennuksia säilyttäen. Edellä 
mainittuun viitaten kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Mellunmäen ja 
Vesalan suunnitteluperiaatteissa esiin nostettuja alueiden ominaisuuk-
sia ja vahvuuksia otetaan huomioon näitä alueita kehitettäessä. Kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen myös Aarteenet-
sijäntie 2-4 asemakaavan muutoksen tulee siten mahdollistaa myös 
olemassa olevan rakennuskannan korjaamista ja säilyttämistä mahdol-
lisen lisärakentamisen rinnalla. Alueen eri rakennusvaiheista kertovalla 
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ja ihmisen mittakaavaa ja vehreyttä kunnioittavalla rakentamisella luo-
daan kerroksista, inhimillistä elinympäristöä.”

Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,  
että uudisrakentamisessa on säilytetty puoliavoin korttelirakenne. Uu-
disrakennusten sijoittuminen suurin piirtein samoille sijoille kuin puret-
tavat rakennukset mahdollistaa jossain määrin olevan puuston säilyt-
tämistä tonteilla. Uudisrakentamisen Aarrepuiston puoleisten rakennu-
salojen jäsentelyllä on pyritty turvaamaan asuinkorttelin nykyisen kal-
tainen avautuminen Aarrepuistoon, sekä kerroksellinen mittakaava. 
Alueen ominaispiirteitä pyritään vaalimaan yleiskaavan tehokkuuden 
puitteissa. Nykyistä tehokkaampi rakentaminen muuttaa kuitenkin myös 
asuinalueen luonnetta.

HSL:n kannanotossa todettiin, että sen näkökulmasta täydennysraken-
taminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Mellunmäen metroa-
seman läheisyyteen on kannatettavaa.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tuli 
yksi kirjallinen mielipide, jonka mukaan rakentamisessa on huomioitava 
lasitusten turvallisuus linnuille, ja rakennusten kolopesijälintujen pesä-
paikkojen sekä elinympäristöjen säilyminen riittävässä määrin. Mikäli 
purettavissa rakennuksissa on pesintäyhdyskuntia, väliaikaisia pesä-
paikkoja on hyvä tarjota myös esimerkiksi parakkien yhteydessä tai 
työmaa-aidoissa. Pesinnät tulee huomioida myös purkuajankohdassa.

Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että mielipide on 
kirjattu kaavaselostukseen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  13.9.–12.10.2021, mistä  ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat purkavan uudisra-
kentamisen ilmastovaikutuksiin sekä purkujätteen käsittelyyn. Tämän 
lisäksi muistutuksessa käytiin läpi perusteita sille, että ”purkavan uudis-
rakentamisen sijaan Aarteenetsijäntie 2-4 rakennukset tulisi peruskorja-
ta, varustaa hissein ja mahdollisesti korottaa puurakenteisin kerroksin.” 
Muistuttaja korostaa hiilipäästöjen osalta pyrkimyksiä vähentää niitä kii-
reellisesti, kun taas kaupungin puolelta uudisrakentamista perustellaan 
mm. myönteisellä vaikutuksella päästöihin pitkällä aikavälillä ja yleis-
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kaavan tavoitteilla tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä asuntotuotan-
toa.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon HSY, kaupunginmuseo ja kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala.

Kaupunginmuseo toteaa kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
seuraavaa mm:

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaupun-
ginmuseo viittasi Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperiaatteiden 
luonnokseen, jossa esiin nostettujen alueiden ominaisuuksien ja vah-
vuuksien kaupunginmuseo näki lähtökohtaisesti tukevan monelta osin 
kulttuuriympäristön vaalimista ja olemassa olevan rakennuskannan säi-
lyttämistä. Näitä ominaisuuksia ovat esim. hengittävä kaupunkirakenne, 
nähtävissä oleva kerrostunut kaupunkirakenne, rakentamisen eri aika-
kaudet ja mittakaava, turvallinen ja viihtyisä kävelyn ja pyöräilyn ympä-
ristö sekä hyvät yhteydet ympäröiville virkistysalueille.

Museo katsoi myös, että suunnittelualueen 1980-luvun rakennuskan-
nan inhimillinen mittakaava ja rakennuksia reunustava, vuosikymme-
nien kuluessa kasvaneen kasvillisuuden luoma vehreä ympäristö tulisi-
vat asemakaavan muutoksen johdosta muuttumaan olennaisesti ra-
kennetummaksi ja tiiviimmäksi. Tämä pelkästään purkamiseen ja mit-
tavaan uudisrakentamiseen perustava muutos ei museon kannan mu-
kaan ollut kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tavoitteena.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää lausunnossaan tärkeänä ja 
välttämättömänä, että kaupunkiuudistuksen tavoitteiden mukaisesti 
alueen asuntomuotojakaumaa kehitetään monipuolisemmaksi ja lisä-
tään muita kuin kaupungin vuokra-asuntoja.

HSY esittää lausuntonaan, että kaava-alueen jatkosuunnittelussa tulee 
selvittää jätevesiviemärille tarkoituksenmukaisin reitti.

Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ja HSL ilmoittivat, ettei niillä ole lausut-
tavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
tehdystä muistutuksesta ja saaduista lausunnoista sekä vastineet niis-
sä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Esittäessään kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä 
lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavan toteutukseen liittyvän lau-
suman:

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä 
muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, 
että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheut-
tamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon. Mikäli kau-
punginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen, kaupunginhallitus tulee täy-
täntöönpanopäätöksessä ottamaan huomioon em. jatkosuunnitteluoh-
jeen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12717 kartta, päivätty 11.1.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12717 selostus, päivätty 11.1.2022, päi-

vitetty Kylk:n 18.1.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 13.9.2021, täydennetty 11.1.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7162/11.1.2022)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 119 (324)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
16.03.2022

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

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 177

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) kortteleiden 47307 ja 47308 sekä puisto- ja katualueiden asema-
kaavan muutoksen 11.1.2022 päivätyn piirustuksen nro 12717 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
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tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 18

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Hankenumero 4021_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.1.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12717 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Mellunmäki) kortteleita 47307 ja 47308, puisto- ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteeseen, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat 
ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimia-
lan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä 
internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä 
muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, 
että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheut-
tamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon.

Käsittely

18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään 
välttämään pysyviä muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On 
myös huomioitava, että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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hankkeen aiheuttamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen ta-
soon.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

11.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.08.2021 § 34

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12717 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12717
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 12/2021
Pohjakartta valmistunut: 21.5.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 71
Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) lä-
hivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 2.3.2021 päivätyn piirus-
tuksen nro 12680 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein (muodostuu uusi kortteli 49264). 

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana, että ehdotus hylätään seuraavin perusteluin:

Päätösehdotuksessa tarkoitettu alue on voimassa olevassa asemakaa-
vassa merkitty lähivirkistysalueeksi, ja tulee säilyttää sellaisena. Ky-
seessä on arvokas luontoalue, eikä Helsingin oman strategian mukaan 
arvokkaille luontoalueille tule osoittaa rakentamista. Luonnonkaunis 
merellinen kilpikaarnamäntymetsä tulee säilyttää tuleville polville. Sen 
vuoksi esitän päätösehdotuksen hylkäämistä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraava toivomus-
ponsi.

Valtuutettu Marko Kettunen ehdotti valtuutettu Teija Makkosen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunkiympäristön toimialan 
selvittävän mahdollisuutta kehittää, valmistella ja ottaa käyt-
töön yhteismitallinen lähiluontoindeksi, jossa suhteutetaan 
kaavamuutosalueen väestömäärä, maa-alueen koko sekä ra-
kennetun alueen ja luontoalueiden määrä, joiden avulla Helsin-
gin eri alueita voidaan vertailla keskenään kaavamuutoksista 
päätettäessä.

Äänestysjärjestys

Hylkäysehdotuksesta äänestettiin ensin pohjaehdotusta vastaan. Tä-
män jälkeen toivomusponnen hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI
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JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen hylkäysehdotus 

Jaa-äänet: 71
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mi-
kael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-
Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 11
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Teija 
Makkonen, Björn Månsson, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Marko Kettusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Marko Kettusen toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Tei-
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ja Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Ei-äänet: 2
Pentti Arajärvi, Harry Harkimo

Tyhjä: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sar-
komaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalai-
nen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Marko Kettusen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Mielipide, Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021
7 Helsingin kaupunginhallitukselle.vetoomus jollaksentie 64_ lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
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9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 
12.1.2022, liite, kartta

10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 
12.1.2022, liite, valokuva, II

11 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 
12.1.2022, liite, valokuva, III

12 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Puolustusvoimat Esitysteksti
Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Vetoomuksen lähettä-
jien ilm.yhteyshenkilö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kirjeen kirjoittaja Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee lähivirkistysaluetta, joka 
sijaitsee Jollaksentiellä, Laajasalon Itä-Jollaksessa. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksen-
tien varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin tavoitteena on 
lisätä asuinrakentamista yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  

Tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia asuinkerrostaloja. Kaavarat-
kaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan uudisrakennukset ilmeeltään 
ja mittakaavaltaan Itä-Jollaksen kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei 
nouse olemassa olevien rakennusten räystäslinjaa tai puiden latvoja 
korkeammalle. Näkymä suurmaisemassa merelle säilyy metsäisenä. 

Uutta asuntokerrosalaa on 4 600 k-m2. Tonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on noin e=0,8. Asukasmäärän lisäys on noin 115 henkeä. 
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasun-
toina, eli asuntoina, joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö 
tai keittotila.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton lähivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi korttelialueeksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A3 
tehokkuudella e=0,4-1,2. Kaavaratkaisun korttelitehokkuus e= 0,8. 
Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin uuden maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan 
alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Jollaksen suunnitteluperiaatteet 
11.6.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluperiaatteissa alueelle 
esitettiin asuntorakentamiselle tutkittavaa korttelia.

Kaavaratkaisu edesauttaa Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-
2025 tavoitteiden toteutumista edistämällä kaupungin kasvua uuden 
asuntotuotannon myötä. Rakentamista ei osoiteta kaupungin arvok-
kaimmille luontoalueille. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on nykyisin rakentamatonta, kallioista mäntymetsää. Maasto las-
kee etelään kohti Jollaksentietä. Kaava-alue rajautuu pohjois- ja itäpuo-
lelta kallioiseen Tonttuvuoren virkistysalueeseen. Korttelin länsipuolella 
sijaitsee kuuden 2000-luvun alun modernin asuinkerrostalon ryhmä. 
Kaava-alueen eteläpuolella, entisen Tefken huvilapuutarhan paikalla, 
sijaitsee Porvariskuninkaan puistoalue, johon liittyy myös uimaranta-
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alue. Jollaksen itäosan pientaloalueella on eri-ikäisisiä erillispientaloja 
ja vanhoja huviloita.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Kaavan mukaan 
alue on lähivirkistysaluetta. Kaava-alueen länsireunassa on varattu li-
kimääräinen alueen osa yleiselle jalankululle.

Kaava-alue on pääosin yksityisomistuksessa, Helsingin kaupunki omis-
taa vähäisen osan kaava-alueesta, joka kaavaehdotuksessa osoitetaan 
katualueeksi. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (10/2020, alv 0):

Kadut ja yleiset alueet 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,3 milj. euroa
Yhteensä 0,4 milj. euroa

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Kaupungin 
osalta maankäyttösopimuksesta on päätetty kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 23.11.2021 § 671 ja maankäyttö- ja kiinteistökaupan esiso-
pimus on allekirjoitettu 18.1.2022. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Puolustusvoimat
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
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 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoverkostoon ja kulttuuriym-
päristöön. Puolustusvoimat ilmoitti, ettei sillä ole lisättävää lausuntoihin, 
jotka se on antanut aiemmin laadituista Jollaksen suunnitteluperiaat-
teista. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä:

 kaava-alueen läpi kulkevat vesijohto- ja jätevesiviemärit siirretään ja 
korvataan uudella jätevedenpumppaamolla sekä uudella viemäris-
töllä ja vesijohdolla.

 rakentamisen maisemallisia vaikutuksia on tarkastelu sekä on laa-
dittu ympäristöhistoriaselvitys. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat: 

 täydennysrakentamisen tehokkuuteen, rakentamisen tapaan ja kor-
keuteen.

 liikenteeseen, pysäköintiin ja ulkoilupolkuihin.
 tietoverkkoihin.
 aiempiin suunnitelmiin ja maanomistajien yhdenvertaiseen kohte-

luun.
 luonto- ja kulttuuriympäristöarvoihin.
 hulevesiin.  
 Santahaminan melualueeseen ja ympäristöhäiriöihin.
 päiväkoti- ja kouluasioihin.
 kaavaprosessiin ja esitystapaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:

 rakennukset vastaavat korkeudeltaan naapuruston kerrostaloraken-
tamista.

 viitesuunnitelma-aineistoon on lisätty näkymäkuvia eri suunnista 
sekä leikkauspiirroksia rakentamisen suhteesta ympäristöön. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 28 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.11.-23.12.2020, mistä  ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 130 (324)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
16.03.2022

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

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta: muistutuksen tekivät Helsin-
gin luonnonsuojeluyhdistys r.y. HELSY, Laajasalon Pienkiinteistöyhdis-
tys r.y. ja yksi yksityishenkilö.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

 Alueen sijaintiin ja luonteeseen sekä lisärakentamiseen
 Maisemaan ja näkymiin
 METSO-metsäalueisiin, lintuihin ja luonnon monimuotoisuuteen

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Sähköverkko Oy
 Kaupunginmuseo
 Puolustusvoimat

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuoltoverkostoon 
ja jätehuoltoon. Kaupunginmuseo, Puolustusvoimat ja Helen Sähkö-
verkko Oy ilmoittivat lausunnoissaan, ettei niillä ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta. Lisäksi seuraava Helen Oy taho 
ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

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

Kaupunginhallitukselle saapunut kirje ja vetoomus

Kaupunginhallitus toteaa, että voimassa olevan asemakaavan virkisty-
salueelle kohdistuva kaavanmuutoshanke on kohdannut vastustusta 
kaava-alueen läheisyydessä ja myös laajemmin. Kaupungille on lauta-
kunnan käsittelyn jälkeen lähetetty Asunto Oy Paroninpiha Oy:n kirje 
29.6.2021 ja lisäksi marraskuussa 2021 vetoomus, jonka 3.1.2022 päi-
vätty, korjattu versio on saapunut kaupungille 12.1.2022. Vetoomuksen 
ensimmäiset allekirjoittajat ovat kaavanmuutosalueen naapuritaloyh-
tiöiden Asunto Oy Paroninpihan ja Asunto Oy Herttuanhovin asukkaita 
ja kaikkiaan vetoomuksen on allekirjoittanut 220 allekirjoittajaa. Kirje ja 
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vetoomus liitteineen ovat esityslistan liitteenä ja nimilista tietosuojasyis-
tä kokousjärjestelmässä esityksen oheismateriaalina.

Alla on yhteenveto vetoomuksen allekirjoittajien vaatimuksista:

1. Ensisijaisesti ehdotamme, että Jollaksentie 64:n asemakaavamuu-
toksesta ja rakennussuunnitelmasta luovutaan ja säilytetään alue luon-
nontilaisena puistoalueena.

2. Jos rakennuksia suunnitellaan, tulee alue käyttää mieluummin ka-
peatonttiseen omakoti- tai pientalorakentamiseen, mihin se soveltuu 
paremmin.

3. Suunniteltujen mahdollisten tulevien rakennusten sijoittelu tulee siir-
tää kauemmaksi Jollaksentie 62:n taloyhtiön tonttirajasta, niin että kaik-
ki talot sijoittuvat kalliolle pienentämättä kuitenkaan suojametsäaluetta 
omakotitaloihin tai syvemmälle metsään, missä kulkeva metsäpolku tu-
lee säilyttää koskemattomana.

4. Metsäkaistaleet molemmin puolin säilytetään ihmisten ja eläinten 
kulkua ja pesimistä varten, sekä suojavyöhykkeenä taloyhtiöiden välillä. 
Rakennukset tulee sijoittaa ainoastaan kallioalueelle.

5. Suunniteltujen rakennusten kokoa pienennetään ja korkeutta madal-
letaan, rakennusoikeutta vähentäen.

6. Rakennusten määrää vähennetään, esim. yhteen tai enintään kah-
teen pienempään taloon.

7. Keinotekoisia polkuja ei rakenneta Jollaksentie 62:n ja 64:n tonttien 
väliin eikä metsän alueelle.

8. Tonttuvuoren luonto tulee säilyttää mahdollisimman koskemattoma-
na.

9. Ehdotamme, että kyseessä oleva kaavoituksen alla oleva alue liitet-
täisiin suojeltaviin luonnonsuojelualueisiin yhdessä koko Tonttuvuoren 
ja Karoliininvuoren kanssa. 

Kirjeen ja vetoomuksen johdosta on saatu lisäselvitys kaupunkiympä-
ristötoimialalta. Kaavoittajan laatimassa muistiossa kerrataan kaavaeh-
dotuksen periaatteet koskien rakennusten kokoa ja sijoittelua, metsä-
alueen tilannetta, kaavassa osoitettua kävely-yhteyttä sekä meluhaitto-
ja ja todetaan yhteenvetona seuraavaa: "Asemakaavan muutoksen 
valmistelussa on harkittu rakentamisen määrä ja sijoittelu ottaen huo-
mioon olemassa olevat rakentamis- ja virkistysalueet sekä ympäröivä 
maisema ja katurakenne. Valmistelun aikaisista vaihtoehdoista nyt eh-
dotuksena olevaa ratkaisua on pidetty kokonaisuuden kannalta onnis-
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tuneimpana ja parhaiten paikkaan sopivimpana." Kaupunginhallitus 
katsoo saatuun selvitykseen perustuen, ettei kirjeessä tai vetoomuk-
sessa ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka eivät olisi olleet tiedossa jo 
lautakunnan harkitessa esitystään kaupunginhallitukselle ja että niihin 
on vastattu vuorovaikutusraportissa ja kaavaselostuksessa. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Mielipide, Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021
7 Helsingin kaupunginhallitukselle.vetoomus jollaksentie 64_ lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, kartta
10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, II
11 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, täydennys 

12.1.2022, saate
12 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus 10.1.2020
4 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus allekirj. Jollaksentie 64 (nro 

12680)
5 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022
6 Muistutukset

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Puolustusvoimat Esitysteksti
Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Vetoomuksen lähettä-
jien ilm.yhteyshenkilö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kirjeen kirjoittaja Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 178

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 2.3.2021 päivätyn piirus-
tuksen nro 12680 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein (muodostuu uusi kortteli 49264). 

Käsittely

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Kirjoitusvirheen korjaus

Hallintolain 51 §:n mukaisesti lisätty puuttuva kirje liitteeksi 6: Mielipide, 
Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021, SS 15.3.2022

28.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 111

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Hankenumero 4387_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.3.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12680 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Jollas) lähivirkistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 
49264). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
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asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta: 6 000 euroa

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 040 624 7801

tomi.varjus(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2020

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Jollak-
sentie 64 asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia 
asuinkerrostaloja. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan 
se, että uudisrakennukset sopivat ilmeeltään ja mittakaavaltaan Itä-
Jollaksen kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei nouse olemassa ole-
vien rakennusten räystäslinjaa tai puiden latvoja korkeammalle. Näky-
mä suurmaisemassa merelle säilyy metsäisenä. Uutta asuntokerrosa-
laa on 4600 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti si-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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ten, että rakentamaton lähivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi 
korttelialueeksi.

OAS-lausunnossaan museo tähdensi, että täydennysrakentamisen mit-
takaavallisia reunaehtoja tulee tutkia maisema-analyysin kautta, jossa 
keskeisiä lähtökohtia on uudisrakentamisen merellisen siluetin tarkas-
telu ja hankkeen kytkeytyminen tien toisella puolella olevaan Paul Ols-
sonin puutarhasuunnitelmaan Porvariskuninkaan puistoon. Maisema-
analyysiin tulee kytkeä alueen maisemahistoriallinen tarkastelu, joka 
suoritetaan pääasiassa historiallisen kartta-aineiston pohjalta. Tällaisen 
maisemankehityksen retrospektiivisen tarkastelumenetelmän avulla 
kyetään hahmottamaan kulttuurimaiseman muutosprosessin pääkehi-
tyssuunnat ja siinä vaikuttaneet mekanismit ja niiden kautta edelleen 
tunnistamaan ja ajoittamaan nykymaiseman historiallisesti merkittävät 
piirteet ja rakenteet. 

Kaavatyön yhteydessä on laadittu ympäristöhistoriaselvitys, jossa tun-
nistettiin alueen historialliset kerrostumat nykymaisemassa sekä tutkit-
tiin kaavaratkaisun liittyminen ympäristöönsä jatkossa. Tarkastelun 
lopputuloksena todettiin, että kaava-alue on ollut koko historiansa män-
tymetsäistä kallioaluetta, ja alueen laajemmat kulttuuriset arvot ovat 
painottuneet meren suuntaan. Myös kaava-alueen eteläpuoleisen Tef-
ken huvilapuutarhan näkymäsuunnat ja painotus on ollut merelle päin. 
Jollaksentien rakentamisen myötä kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
alue on rajautunut maisemallisesti entisestään tien eteläpuolelle. 

Kaavaehdotuksessa rakennukset ovat IV-V-kerroksisia ja rakentamisen 
enimmäiskorkeutta on rajoitettu kaavamääräyksellä. Rakennukset vas-
taavat korkeudeltaan korttelin länsipuolella sijaitsevia kerrostaloja, eikä 
rakentaminen nouse puurajan yläpuolelle, joten rakennukset eivät muu-
ta merellistä siluettia. Rakentamisen sijoittelulla ja kaavamääräyksillä 
on pyritty kasvattamaan kasvullista vyöhykettä Tefken huvilapuutarhan 
suuntaan.

Kaavaehdotuksen ympäristöhistoriallisia ja maisemallisia vaikutuksia 
on arvioitu riittävästi. Selvitykset vakuuttavasti osoittavat, että kaava-
hankkeella ei ole kulttuuriympäristöön sellaisia vaikutuksia, että kau-
punginmuseolla olisi huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2020

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 51

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12680 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12680
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 30/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 72
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyt-
tämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen 
jälkeenkin

HEL 2021-010017 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 Pia Pakarisen aloite
2 Opiskeluhuollon erillisselvitys KPMG helmikuu 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan kaupungin linjausta, että opiskeluhuollon palvelut järjestetään jat-
kossakin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja yksityisten ja muiden 
opetuksen järjestäjien kautta nykyisen kaltaisella järjestelyllä.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen uudistusjaoston aloitteesta antamaan lausuntoon ja linjaa, että 
opiskeluhuollon palvelut säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa. Tarkoitus on rakentaa vahva perustason opiskeluhuollon ko-
konaisuus, jossa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja 
kasvatuksen ja koulutuksen opiskeluhuollolla on yhteiset tavoitteet, sel-
keät yhteistyön rakenteet ja tiivis saumaton yhteistyö. Lapsille ja nuoril-
le tarjotaan heidän arkiympäristössään kouluissa perustason mielen-
terveyspalveluja nykyistä enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-
uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.    
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Sopimuspohjaista järjestelyä yksityisten ja valtion oppilaitosten kanssa 
jatketaan. Palvelujen säilyttäminen organisatorisesti osana kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialaa ylläpitää yhteisöllisen oppilashuollon työn 
jatkumista ja tarjoaa kestävät mahdollisuudet nykytilan kehittämiseen. 
Erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oireilevien lasten ja 
nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämisestä huolehditaan asiak-
kaan kielelliset oikeudet huomioon ottaen.    

Erillisselvitys opiskeluhuollon organisoitumistavan vaikutuksista lapsen 
etuun on liitteenä 2.   

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspalve-
luiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opiske-
luhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön perus-
tuvien vaikuttavien menetelmien osaamista lisätään oppilaiden tarpeet 
huomioiden ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovelletta-
vat menetelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoi-
mialan yhteistyöllä.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveys-
palveluita vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuol-
lon ja koulun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhteis-
työssä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten helsin-
kiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. Opis-
keluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolmannen 
sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon osal-
listuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään mahdol-
liseksi myös jatkossa.

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Hallintosäännön 2 luvun 4 a §:n 1 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaos-
to ohjaa ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupun-
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ginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjär-
jestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.   

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 Pia Pakarisen aloite
2 Opiskeluhuollon erillisselvitys KPMG helmikuu 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 179

HEL 2021-010017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: lisäys:

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspalve-
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luiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opiske-
luhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön perus-
tuvien vaikuttavien menetelmien osaamista lisätään oppilaiden tarpeet 
huomioiden ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovelletta-
vat menetelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoi-
mialan yhteistyöllä.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveys-
palveluita vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuol-
lon ja koulun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhteis-
työssä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten helsin-
kiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. Opis-
keluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolmannen 
sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon osal-
listuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään mahdol-
liseksi myös jatkossa.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: lisäys:

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Nasima Razmyarin ja Daniel 
Sazonovin vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 17.02.2022 § 8

HEL 2021-010017 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
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valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta oppilas- ja opiskelijahuol-
lon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-
uudistuksen jälkeenkin:   

Jaosto toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudis-
tusta koskevan lainsäädännön ja sen esitöiden perusteella, että oppi-
las- ja opiskelijahuollon (jäljempänä lyhyesti opiskeluhuolto) palvelut 
säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Helsinki ra-
kentaa vahvan perustason opiskeluhuollon kokonaisuuden, jossa las-
ten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja kaskon opiskelu-
huollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, 
saumaton yhteistyö. Lapsille ja nuorille on tarjottava heidän arkiympä-
ristössään kouluissa perustason mielenterveyspalveluita nykyistä 
enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-uudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Sopimuspohjaista järjestelyä niin yksityisten kuin valtionkin 
oppilaitosten kanssa tulee niin ikään jatkaa.

Palveluiden säilyttäminen organisatorisesti osana kaskoa ylläpitää yh-
teisöllisen oppilashuollon työn jatkumista ja tarjoaa kestävät mahdolli-
suudet nykytilan kehittämiselle. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön käy-
tettävän resurssin tulee pysyä vähintään entisellään. Rakentamalla 
samanaikaisesti mielenterveyspalveluja koulujen yhteyteen, Helsinki 
huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oirei-
levien lasten ja nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä sekä 
asiakkaan kielellisten oikeuksien huomioon ottamista. Järjestelyllä tue-
taan opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää roolia ja matalan kynnyksen 
palveluiden toteutumista. Palveluiden organisatorista sijoittumista tar-
kasteltaessa tärkeintä ovat lapset ja nuoret ja heidän saamansa palve-
lut, ei hallinnollisen rakenteen tai kirjanpidon tarpeet. 

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu hyvinvointia-
lueilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudis-
tuksessa (lait 611-617/2021) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Näiden 
palvelujen järjestämisvastuusta säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-
laissa, terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa seuraavasti:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointia-
lue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykolo-
gi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilai-
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tosten 1 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettä-
vä opiskeluhuollon psykologipalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Sosiaalihuoltolain 27 c §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä 
opiskeluhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Opiskeluhuollon psykologipalvelujen siirtoa kunnilta hyvinvointialueille 
on perusteltu terveydenhuoltolain 17 a §:n säännöskohtaisissa peruste-
luissa (HE 241/2020 vp, s. 1045-1047). Sosiaalihuoltolain 27 c §:n pe-
rustelujen (s. 1048) mukaan vastaavat perustelut soveltuvat myös ku-
raattoripalveluihin.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n perustelujen mukaan opiskeluhuollon 
psykologipalvelujen siirron myötä opiskeluhuollon palvelujen kokonai-
suus olisi yhden toimijan vastuulla, mikä edesauttaisi palvelujen muo-
dostaman toiminnallisen kokonaisuuden toteutumista. Hyvinvointialu-
een toimiessa järjestäjänä kaikilla opiskeluhuollon työntekijöillä säilyisi 
yhteys sosiaali- ja terveystoimeen, mikä on edellytyksenä hoito- ja pal-
veluketjujen sujuvuudelle sekä työntekijöiden riittävän osaamisen ja 
ammatillisen tuen varmistamiselle. Siirron todetaan parantavan palvelu-
jen yhdenvertaista toteutumista ja saatavuutta eri alueilla. Hyvinvointia-
lueella olisi myös asianmukaiset tietojärjestelmät ja asiakastiedot sosi-
aali- ja terveydenhuollon rekistereissään, jolloin rekisterinpito sekä tie-
tojen luovuttaminen olisi toimivaa ja joustavaa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu Helsingin kau-
pungilla

Muista kunnista poiketen Helsingillä säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu. Helsingin kohdalla opiskelu-
huollon psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät siirry hyvinvointialueelle. 
Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuu on Helsingin kau-
pungilla.

Lainsäädäntö ei määritä palvelujen organisoitumista kaupungin sisäi-
sesti. Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua 
kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallisen itsehallinnon perustus-
lainsuojasta johtuvista syistä valtiolla ei ole Helsingin kaupungin sisäi-
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sen toiminnan järjestämiseen kohdistuvaa ohjausvaltaa ilman, että siitä 
erikseen säädetään. Helsingin kaupunki voi siten itse organisoida opis-
keluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen haluamal-
laan tavalla joko osaksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa tai kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaa. 

Ne perustelut, joiden nojalla palvelujen järjestämisvastuu siirretään 
kunnista hyvinvointialueille, eivät sovellu näiden palvelujen siirtämiseen 
Helsingissä sotepe-toimialalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueella (ja Helsingillä) on 
vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteenso-
vittamisesta kokonaisuuksiksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakenta-
misen pitää olla opiskeluhuoltoratkaisun keskeisin painotus.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspalve-
luiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opiske-
luhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön perus-
tuvien vaikuttavien menetelmien osaamista oppilaiden tarpeet huomioi-
den ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovellettavat me-
netelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoimialan 
yhteistyöllä. 

Jaosto pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita 
vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuollon ja kou-
lun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhteis-
työssä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten helsin-
kiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. Opis-
keluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolmannen 
sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon osal-
listuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään mahdol-
liseksi myös jatkossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uu-
dellamaalla annetun lain (615/2021; ns. Uusimaa-laki) 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden 
rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoituk-
sella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen jär-
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jestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen so-
siaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä 
tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjan-
pidossa.

Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa 
käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
seen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksetta-
vaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pe-
rimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuotto-
ja.

Lain esitöiden (HE 241/2020 vp, s. 867) mukaan säännöksen tarkoituk-
sena on turvata se, että toiminta olisi vertailukelpoista muiden hyvin-
vointialueiden kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tuottoja ja kustannuksia tulee voida tarkastella vertailukelpoisesti 
osana hyvinvointialueiden talouden seurantaa. Tavoitteena on varmis-
taa näiden tehtävien aiheuttamien kustannusten ja niihin saatavan ra-
hoituksen läpinäkyvyys. Säännös liittyy myös siihen, että toiminnan ra-
hoitus perustuu valtion rahoitukseen ja tältä osin on kyettävä tarkasta-
maan rahoituksen käyttöä sekä myöntämään hyvinvointialueen rahoi-
tuslain mukaista lisärahoitusta. 

Työn painopiste

Opiskeluhuollon palveluissa edellytetään jatkossakin yhteistoimintaa 
sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välil-
lä. Suoraan lain nojalla näiden palvelujen tulee jatkossakin kohdistua 
ennaltaehkäisevään toimintaan, joka toteutuu oppilaitoksen arjessa.

Perusopetuslain 17 §:n, lukiolain 28 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 4 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa myös opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattujen asioiden toteu-
tumisesta. Opiskeluhuolto on kiinteä osa oppilaitoksen kriisityötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuol-
toa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhtei-
söä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on 
oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 4 momentin mukaan opiske-
luhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ter-
veydenhuoltolain 17 a §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuollon psyko-
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logipalvelut ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia
opiskeluhuollon palveluja.

Ruotsinkieliset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suo-
meksi että ruotsiksi kaksikielisen hyvinvointialueen alueella siten, että 
asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Kielilaissa (423/2003) säädetään asiakkaan oikeudesta käyttää omaa 
kieltään, tulla kuulluksi, saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä oikeudesta tulkkaukseen. Uudenlaiseen lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden kehittämiseen on tarvetta yhtä lailla ruotsin-
kielisessä kouluympäristössä, ja sitä on syytä tehdä tiiviisti sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, 
HUS:n ja järjestöjen yhteistyönä.

Yksityinen tai valtion järjestämä koulutus

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on velvollisuus järjestää 
psykologi- ja kuraattoripalvelut myös yksityiskoulujen tai valtion koulu-
jen osalta. Ne voivat kuitenkin valintansa mukaan huolehtia palvelujen 
järjestämisestä myös osittain tai kokonaan omana toimintanaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointia-
lueella on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskeli-
joille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jol-
lei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai ko-
konaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Hyvinvointia-
lue voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelujen 
järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Tällä hetkellä Helsingin alueella sijaitsevien yksityisten koulutuksen jär-
jestäjien ja valtion koulujen sopimuskäytännöt vaihtelevat. Ne käyttävät 
kaupungin järjestämiä palveluja tai niiden sopimus koskee esimerkiksi 
ainoastaan psykologipalveluja.

Käsittely

17.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Lausuntoehdotus korvataan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta oppilas- ja opiskelijahuol-
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lon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla soteuudis-
tuksen jälkeenkin:

Jaosto toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudis-
tusta koskevan lainsäädännön ja sen esitöiden perusteella, että oppi-
las- ja opiskelijahuollon (jäljempänä lyhyesti opiskeluhuolto) palvelut 
säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Helsinki ra-
kentaa vahvan perustason opiskeluhuollon kokonaisuuden, jossa las-
ten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja kaskon opiskelu-
huollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, 
saumaton yhteistyö. Lapsille ja nuorille on tarjottava heidän arkiympä-
ristössään kouluissa perustason mielenterveyspalveluita nykyistä 
enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-uudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Sopimuspohjaista järjestelyä niin yksityisten kuin valtionkin 
oppilaitosten kanssa tulee niin ikään jatkaa.

Palveluiden säilyttäminen organisatorisesti osana kaskoa ylläpitää yh-
teisöllisen oppilashuollon työn jatkumista ja tarjoaa kestävät mahdolli-
suudet nykytilan kehittämiselle. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön käy-
tettävän resurssin tulee pysyä vähintään entisellään. Rakentamalla 
samanaikaisesti mielenterveyspalveluja koulujen yhteyteen, Helsinki 
huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oirei-
levien lasten ja nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä sekä 
asiakkaan kielellisten oikeuksien huomioon ottamista. Järjestelyllä tue-
taan opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää roolia ja matalan kynnyksen 
palveluiden toteutumista. Palveluiden organisatorista sijoittumista tar-
kasteltaessa tärkeintä ovat lapset ja nuoret ja heidän saamansa palve-
lut, ei hallinnollisen rakenteen tai kirjanpidon tarpeet. 

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu 
hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudis-
tuksessa (lait 611-617/2021) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Näiden 
palvelujen järjestämisvastuusta säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-
laissa, terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa seuraavasti:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointia-
lue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykolo-
gi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilai-
tosten 1 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.
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Terveydenhuoltolain 17 a §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettä-
vä opiskeluhuollon psykologipalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Sosiaalihuoltolain 27 c §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä 
opiskeluhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Opiskeluhuollon psykologipalvelujen siirtoa kunnilta hyvinvointialueille 
on perusteltu terveydenhuoltolain 17 a §:n säännöskohtaisissa peruste-
luissa (HE 241/2020 vp, s. 1045-1047). Sosiaalihuoltolain 27 c §:n pe-
rustelujen (s. 1048) mukaan vastaavat perustelut soveltuvat myös ku-
raattoripalveluihin.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n perustelujen mukaan opiskeluhuollon 
psykologipalvelujen siirron myötä opiskeluhuollon palvelujen kokonai-
suus olisi yhden toimijan vastuulla, mikä edesauttaisi palvelujen muo-
dostaman toiminnallisen kokonaisuuden toteutumista. Hyvinvointialu-
een toimiessa järjestäjänä kaikilla opiskeluhuollon työntekijöillä säilyisi 
yhteys sosiaali- ja terveystoimeen, mikä on edellytyksenä hoito- ja pal-
veluketjujen sujuvuudelle sekä työntekijöiden riittävän osaamisen ja 
ammatillisen tuen varmistamiselle. Siirron todetaan parantavan palvelu-
jen yhdenvertaista toteutumista ja saatavuutta eri alueilla. Hyvinvointia-
lueella olisi myös asianmukaiset tietojärjestelmät ja asiakastiedot sosi-
aali- ja terveydenhuollon rekistereissään, jolloin rekisterinpito sekä tie-
tojen luovuttaminen olisi toimivaa ja joustavaa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu 
Helsingin kaupungilla

Muista kunnista poiketen Helsingillä säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu. Helsingin kohdalla opiskelu-
huollon psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät siirry hyvinvointialueelle. 
Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuu on Helsingin kau-
pungilla.

Lainsäädäntö ei määritä palvelujen organisoitumista kaupungin sisäi-
sesti. Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua 
kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallisen itsehallinnon perustus-
lainsuojasta johtuvista syistä valtiolla ei ole Helsingin kaupungin sisäi-
sen toiminnan järjestämiseen kohdistuvaa ohjausvaltaa ilman, että siitä 
erikseen säädetään. Helsingin kaupunki voi siten itse organisoida opis-
keluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen haluamal-
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laan tavalla joko osaksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa tai kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaa. 

Ne perustelut, joiden nojalla palvelujen järjestämisvastuu siirretään 
kunnista hyvinvointialueille, eivät sovellu näiden palvelujen siirtämiseen 
Helsingissä sotepe-toimialalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueella (ja Helsingillä) on 
vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteenso-
vittamisesta kokonaisuuksiksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakenta-
misen pitää olla opiskeluhuoltoratkaisun keskeisin painotus.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspalve-
luiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opiske-
luhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön perus-
tuvien vaikuttavien menetelmien osaamista oppilaiden tarpeet huomioi-
den ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovellettavat me-
netelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoimialan 
yhteistyöllä. 

Jaosto pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita 
vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuollon ja kou-
lun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhteis-
työssä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten helsin-
kiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. Opis-
keluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolmannen 
sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon osal-
listuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään mahdol-
liseksi myös jatkossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uu-
dellamaalla annetun lain (615/2021; ns. Uusimaa-laki) 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden 
rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoituk-
sella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen jär-
jestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen so-
siaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä 
tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
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järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjan-
pidossa.

Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa 
käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
seen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksetta-
vaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pe-
rimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuotto-
ja.

Lain esitöiden (HE 241/2020 vp, s. 867) mukaan säännöksen tarkoituk-
sena on turvata se, että toiminta olisi vertailukelpoista muiden hyvin-
vointialueiden kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tuottoja ja kustannuksia tulee voida tarkastella vertailukelpoisesti 
osana hyvinvointialueiden talouden seurantaa. Tavoitteena on varmis-
taa näiden tehtävien aiheuttamien kustannusten ja niihin saatavan ra-
hoituksen läpinäkyvyys. Säännös liittyy myös siihen, että toiminnan ra-
hoitus perustuu valtion rahoitukseen ja tältä osin on kyettävä tarkasta-
maan rahoituksen käyttöä sekä myöntämään hyvinvointialueen rahoi-
tuslain mukaista lisärahoitusta. 

Työn painopiste

Opiskeluhuollon palveluissa edellytetään jatkossakin yhteistoimintaa 
sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välil-
lä. Suoraan lain nojalla näiden palvelujen tulee jatkossakin kohdistua 
ennaltaehkäisevään toimintaan, joka toteutuu oppilaitoksen arjessa.

Perusopetuslain 17 §:n, lukiolain 28 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 4 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa myös opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattujen asioiden toteu-
tumisesta. Opiskeluhuolto on kiinteä osa oppilaitoksen kriisityötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuol-
toa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhtei-
söä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on 
oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 4 momentin mukaan opiske-
luhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ter-
veydenhuoltolain 17 a §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuollon psyko-
logipalvelut ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia opiskelu-
huollon palveluja.
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Ruotsinkieliset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suo-
meksi että ruotsiksi kaksikielisen hyvinvointialueen alueella siten, että 
asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Kielilaissa (423/2003) säädetään asiakkaan oikeudesta käyttää omaa 
kieltään, tulla kuulluksi, saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä oikeudesta tulkkaukseen. Uudenlaiseen lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden kehittämiseen on tarvetta yhtä lailla ruotsin-
kielisessä kouluympäristössä, ja sitä on syytä tehdä tiiviisti sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, 
HUS:n ja järjestöjen yhteistyönä.

Yksityinen tai valtion järjestämä koulutus

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on velvollisuus järjestää 
psykologi- ja kuraattoripalvelut myös yksityiskoulujen tai valtion koulu-
jen osalta. Ne voivat kuitenkin valintansa mukaan huolehtia palvelujen 
järjestämisestä myös osittain tai kokonaan omana toimintanaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointia-
lueella on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskeli-
joille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jol-
lei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai ko-
konaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Hyvinvointia-
lue voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelujen 
järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Tällä hetkellä Helsingin alueella sijaitsevien yksityisten koulutuksen jär-
jestäjien ja valtion koulujen sopimuskäytännöt vaihtelevat. Ne käyttävät 
kaupungin järjestämiä palveluja tai niiden sopimus koskee esimerkiksi 
ainoastaan psykologipalveluja.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

17.01.2022 Poistettiin

25.10.2021 Palautettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Toni Mäki, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258
toni.maki(a)hel.fi
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§ 73
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite ehdottomasta mää-
räyksestä vain kasvisruoan tarjoamisesta luopumisesta

 valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite rollaattorin kanssa matkusta-
misen tekemisestä maksuttomaksi

 valtuutettu Maarit Vierusen ym. aloite terveysasemapalvelujen ul-
koistamisen selvittämisestä myös Vuosaaren terveysasemalla

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Lelulaatikoiden hankkimi-
sesta leikkipaikoille

 valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite riippumattoman selvityk-
sen ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite C-hepatiitin eliminoimisesta 
vuoteen 2030 mennessä

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 58
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:

 Atte Kaleva, ersättare Laura Rissanen
 Otto Meri, ersättare Heimo Laaksonen
 Seija Muurinen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Seida Sohrabi
 Elina Valtonen, ersättare Matti Niiranen
 Anni Sinnemäki, ersättare Sanna Vesikansa
 Fatim Diarra, ersättare Aino Tuominen
 Alviina Alametsä, ersättare Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, ersättare Kati Juva
 Emma Kari, ersättare Nina Miettinen
 Mari Holopainen, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
 Shawn Huff, ersättare Hannus Oskala
 Amanda Pasanen, ersättare Oula Silvennoinen
 Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 Timo Harakka, ersättare Fardoos Helal
 Elisa Gebhard, ersättare Nita Austero
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 Pia Kopra, ersättare Marko Kettunen
 Laura Kolbe, ersättare Anna Karhumaa

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Elina Kauppila
 Mirita Saxberg

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 
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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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§ 59
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Jenni Pajunen och Mai Kivelä valdes till protokolljusterare 
med ledamöterna Nina Suomalainen och Petra Malin som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Jenni Pajunen 
och Mai Kivelä  till protokolljusterare med ledamöterna Nina Suomalai-
nen och Petra Malin 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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§ 60
Val av två ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

1. beviljade Titta Hiltunen avsked från förtroendeuppdraget som 
personlig ersättare för Paavo Arhinmäki och valde Suldaan Said 
Ahmed till personlig ersättare för Paavo Arhinmäki i stadsstyrel-
sen samt

2. beviljade Suldaan Said Ahmed avsked från förtroendeuppdraget 
som personlig ersättare för Minja Koskela och valde Titta Hiltu-
nen till personlig ersättare för Minja Koskelai stadsstyrelsen för 
den mandattid som började i 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Titta Hiltunen (VF) och Suldaan Said Ahmed (VF) har anhållit om av-
sked från förtroendeuppdragen som ersättarna i stadsstyrelsen. Stads-
fullmäktige valde de ovan nämnda ledamöterna 2.8.2022 (§ 227) till er-
sättare i stadsstyrelsen.

Motiveringen till utbytet av uppdrag är enligt anmälan Minja Koskelas 
behov av att då och då få en ersättare i stadsstyrelsens sammanträden 
på grund av arbetsförpliktelser. Titta Hiltunen å sin sida har bättre för-
utsättningar i fråga om tidtabellen att ersätta en styrelsemedlem än Ko-
skelas nuvarande ersättare Suldaan Said Ahmed.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 144

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen 
varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhin-
mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituk-
seen Suldaan Said Ahmedin sekä
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2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilö-
kohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Kos-
kelan henkilökohtaiseksi varajäsenek-
si kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää 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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§ 61
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2022-000057 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Piero Pollesello avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten och

 valde Ted Urho till nämndeman vid tingsrätten för stadsfullmäktiges 
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 Piero Pollesello (SFP) till nämn-
deman vid tingsrätten. Han har 3.1.2022 ansökt om avsked från sitt för-
troendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten då han konstaterat att 
hans språkkunskaper inte räcker till för att sköta uppdraget.

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 28.02.2022 § 145

HEL 2022-000057 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Piero Pollesellolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Ted Urhon käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginval-
tuuston 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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§ 62
Ändring i förvaltningsstadgan, strukturell reform av social- och häl-
sovårdssektorn samt räddningsväsendet

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

 godkänna förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bi-
laga 1 på så sätt att den träder i kraft 1 januari 2023,

 godkänna att förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med 
bilaga 3 träder i kraft efter att stadsstyrelsen har verkställt fullmäkti-
ges beslut, på så sätt att stadsstyrelsens sektion för reform av 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet under sin man-
datperiod som går ut 31.12.2022 kan fatta beslut som hänför sig till 
verkställigheten av förvaltningsstadgan enligt bilaga 1 och som hör 
till andra organs än stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens behörig-
het,

 att åtgärder enligt bilaga 1, som är nödvändiga för verkställigheten 
av förvaltningsstadgan får vidtas innan den trätt i kraft, och

 att tjänsteinnehavare under 2022 kan fatta beslut som gäller 2023 
med stöd av den behörighet som avses i bilaga 1 till förvaltningss-
tadgan.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Jussi Halla-aho 
föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning utgående från att räddningsverkets självständighet i 
Helsingfors som en egen lagstadgad uppgift säkras. I ärendet bör man 
beakta både riksdagens ställningstaganden i frågan och inrikesministe-
riets styrningsbrev 15.10.2021 om förvaltningsmodellen för välfärdsom-
rådets räddningsväsende.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ledamoten Mari Rantanens förslag om återremiss

Ja-röster: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
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Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Nora 
Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suo-
malainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuomi-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana 
Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura 
Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Frånvarande: 1
Paavo Arhinmäki

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Motförslag

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog att behörighetsvillkoren för tjänsten som räddningskommendör 
ska vara högre högskoleexamen, sådan behörighet för en befälstjänst 
som förutsätts i räddningslagstiftningen och erfarenhet av ledarskap in-
om räddningsväsendet.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Ledamoten Mari Rantanens motförslag

Ja-röster: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Ni-
ta Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sande-
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lin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, 
Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nu-
orteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sei-
da Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura 
Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Frånvarande: 1
Paavo Arhinmäki

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Rantanens motförslag.

Ledamoten Mari Rantanen anmälde avvikande mening med följande 
motivering:

Räddningsväsendet borde också i fortsättningen ha varit sin egen sek-
tor i Helsingfors, som en lagstadgad uppgift vid sidan av social- och 
hälsovården i stället för att ingå som en servicehelhet i social- och häl-
sovården. I ärendet borde man ha beaktat både riksdagens ställnings-
taganden i frågan och inrikesministeriets styrningsbrev 15.10.2021 om 
förvaltningsmodellen för välfärdsområdets räddningsväsende.
Behörighetsvillkoren för tjänsten som räddningskommendör borde ha 
varit högre högskoleexamen, sådan behörighet för en befälstjänst som 
förutsätts i räddningslagstiftningen och erfarenhet av ledarskap inom 
räddningsväsendet.

Ledamöterna Teija Makkonen, Nuutti Hyttinen, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Mika Raatikainen, Tom Packalén, Laura Korpinen, Jussi Halla-
aho anmälde avvikande mening med samma motivering.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, specialplanerare, telefon: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Centrala ändringar i förvaltningsstadgan

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn bildas 1.1.2023 i syfte att 
uppfylla de krav på särredovisning som anges i lagkomplexet som gäl-
ler social- och hälsovården, samt förtydliga styrningen av de arbetspa-
ket som följer av vårdlagstiftningen. Sektorn ska ha en social-, hälso-
vårds- och räddningsnämnd med en räddningssektion samt en sektion 
för individärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmiljösektorn 
till den nya sektorn såsom en ny servicehelhet.

Reformen föranleder ändringar i sektorchefens, räddningskommendö-
rens och andra tjänsteinnehavares befogenheter. Ändringarna i eko-
nomistyrningen som ska göras i förvaltningsstadgan beror på kravet att 
separera verksamhet som finansieras av staten. Enligt lagen förutsätts 
det att en nationalspråksnämnd grundas från och med 1.1.2023. Me-
dan förändringen pågår och när nya organ ännu inte har inrättats, utö-
var sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsvä-
sendet deras behörighet under 2022.
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Dessutom medför reformen behov av stadgeändringar som avgörs nå-
gon annanstans än i förvaltningsstadgan eller som görs hösten 2022 
då en justering av förvaltningsstadgan är planerad. Organiseringen av 
förvaltningen inom den nya sektorn och andra behövliga ändringar, 
såsom delegeringsbeslut, fattas vid beredningen av verksamhetsstad-
gan för den nya sektorn. Vissa funktioner som är under utredning inom 
stadens olika sektorer och som eventuellt överförs på grund av social- 
och hälsovårdsreformen syns primärt inte i förvaltningsstadgan. Övriga 
ändringar i förvaltningsstadgan som eventuellt görs under 2022 kom-
mer tekniskt att kopplas till innehållet i den förvaltningsstadga som nu 
antas och som träder i kraft den 1 januari 2023.

Utkastet till förvaltningsstadga har godkänts av stadsstyrelsens sektion 
för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet 
17.2.2022 såsom ett förslag till stadsstyrelsen och vidare till stadsfull-
mäktige.

Föredragandens motiveringar

Allmän motivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Genomförande av den nationella vårdreformen

I Finland har man länge berett en nationell lösning särskilt för att över-
föra ansvaret för social- och hälsovården i små kommuner till andra ak-
törer eller nivåer inom förvaltningen. I reformprojekten har man i varie-
rande grad betonat behoven av att omorganisera tjänsterna samt de 
ekonomiska och administrativa aspekterna. Riksdagen har i sina beslut 
avgränsat alternativen för att genomföra reformen.

Den helhet som går vidare till att genomföras grundar sig på regering-
ens proposition med förslag till vårdreform som överlämnades till riks-
dagen 8 december 2020 (RP 241/2020 rd). Riksdagen godkände 
vårdreformens lagpaket i juni 2021.

I Finland bildas välfärdsområden baserade på landskapsindelningen, 
till vilka ansvaret för att ordna sådana social- och hälsovårdstjänster 
samt räddningsväsendets tjänster som kommunerna och samkommu-
nerna ordnar ska överföras 1.1.2023, med undantag för landskapet Ny-
land samt Åland. I Nyland fördelas organiseringsansvaret mellan fyra 
välfärdsområden, Helsingfors stad samt en gemensam organisation för 
den specialiserade sjukvården.

Följande lagar är centrala med tanke på att genomföra reformen:

Ordnande av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

 Lag om ordnande av social- och hälsovård (612/2021)
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 Lag om ordnande av räddningsväsendet (613/2021)
 Lag om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsen-

det i Nyland (615/2021; nedan Nylandslagen)

Ikraftträdande och verkställande

 Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller 
reformen (616/2021)

Indelning i landskap och välfärdsområden

 Lag om välfärdsområden (611/2021)
 Lag om indelningen i välfärdsområden och landskap (614/2021)

Organisering av landskapens förvaltning

 Lag om ändring av förvaltningslagen (637/2021)
 Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verk-

samhet (711/2021)

Finansiering av landskapen

 Lag om välfärdsområdenas finansiering (617/2021)
 Lag om ändring av inkomstskattelagen (619/2021)

Ändringar i kommunernas statsandelssystem

 Lag om statsandel för kommunal basservice (618/2021)

Dessutom förslogs ändringar i mer än hundra andra lagar (RP 56/2021 
rd). Dessa ändringar är närmast tekniska ändringar som behövs då or-
ganiseringsansvaret övergår från kommunerna till välfärdsområdena. 
Det förutspås att lagstiftningen är klar i början av 2022.

Statsrådet samordnar och ser till resurserna för reformen i syfte att in-
rätta välfärdsområdena.

Social- och hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors 1 januari 2023

I och med den riksomfattande vårdreformen överförs ansvaret för ord-
nandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kom-
munerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. Helsingfors 
stad utgör ett undantag som den enda kommunen som kvarstår med 
ansvar för att ordna social- och hälsovård samt räddningstjänster. 
Stadsfullmäktige utövar även i fortsättningen den högsta beslutanderät-
ten i uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.
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Dessutom föreskrivs det särskilt i 13 § i Nylandslagen att man genom 
ett avtal mellan välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad inrättar 
en ny välfärdssammanslutning, HUS-sammanslutningen, i stället för 
den nuvarande HUS-samkommunen, som består av 24 kommuner. 
HUS-sammanslutningens organiseringsansvar omfattar de uppgifter 
som direkt anvisas i lagen, men också de uppgifter som överförts till 
sammanslutningen i organiseringsavtalet för HUS. I organiseringsavta-
let för HUS avtalar Helsingfors stad, välfärdsområdena i Nyland och 
HUS-sammanslutningen om den inbördes arbetsfördelningen, samar-
bete och samordning av verksamheten när det gäller ordnandet av häl-
so- och sjukvårdstjänster, såvida det inte föreskrivs särskilt om dem i 
lagen.

Enligt 14 § i Nylandslagen utövas HUS-sammanslutningens beslutan-
derätt av dess fullmäktige eller stämma i enlighet med vad som avtalas 
i grundavtalet. Om organet som utövar den högsta beslutanderätten är 
sammanslutningens stämma, väljer välfärdsområdesstyrelsen i varje 
välfärdsområde i Nyland och Helsingfors stadsstyrelse 1–3 represen-
tanter i enlighet med vad som avtalas i grundavtalet. Antalet medlem-
mar som varje välfärdsområde i Nyland och Helsingfors stad har valt till 
sammanslutningens fullmäktige bestäms i förhållande till deras andelar 
av grundkapitalet eller invånarantal i enlighet med vad som närmare 
avtalas i grundavtalet. I enlighet med 62 § i lagen om välfärdsområden 
väljs ledamöterna i samkommunsfullmäktige på det sätt som avtalats i 
grundavtalet.

Helsingfors stadsfullmäktige och välfärdsområdesfullmäktige i Nyland 
ska godkänna HUS-koncernens grundavtal senast 30.4.2022. Samti-
digt föreslås det att stadsfullmäktige vid behov beslutar om de ändring-
ar i förvaltningsstadgan som hänför sig till HUS-sammanslutningens 
högsta beslutande organ. Dessutom beslutar stadsfullmäktige senare 
om organiseringsavtalet för HUS, i vilket organiseringsansvaret för 
tjänsterna preciseras.

Lagkomplexet för vårdreformen träder i kraft i etapper. I välfärdsområ-
dena har verksamhet inletts från och med 1.7.2021 med sikte på att 
social-, hälso- och räddningsväsendet övergår till det nya systemet 
1.1.2023. Enligt lagen ska ett temporärt beredningsorgan (VATE) som 
består tjänsteinnehavare grundas för välfärdsområdena. På grund av 
den kommunala självstyrelsen föreskrivs det inte i lag om Helsingfors 
interna organisation när reformen genomförs från och med 1.1.2023 
och inte heller under införandet, från och med juli 2021 till och med ut-
gången av 2022.

I Helsingfors inleddes åtgärder i och med att kanslichefen i februari 
2021 tillsatte en styrgrupp för beredskap inför vårdreformen, genom 
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bedömning av lagstiftningens administrativa konsekvenser och konse-
kvenserna för stadens organisation samt för att förutse beredningen av 
verkställandet. Styrgruppen har samordnat beredningen av reformen i 
underarbetsgrupperna efter att innehållet i social- och hälsovårdslag-
stiftningen fastställts; beslutsfattande och förvaltning, ekonomi, HUS 
och specialiserade sjukvården, personalfrågor och kommunikation 
samt beredningen av ICT-reformen.

I syfte att verkställa reformen inrättade stadsfullmäktige 22.9.2021 (§ 
274) stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet (sotepe-sektionen) för en bestämd tid som går 
ut 31.12.2022. Sektionen styr och följer upp planeringen och bered-
ningen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
och lämnar förslag till stadsstyrelsen om ändringar i stadens ledar-
skapssystem och organisationsstruktur på grund av reformen.

Med anledning av vårdreformen ska stadens förvaltningsstadga ändras 
i två etapper. Den aktuella ändringen görs i första hand för att bilda so-
cial-, hälsovårds- och räddningssektorn (sotepe-sektorn), på så sätta 
att 2023 års budget och verksamhetsplanering kan skötas i enlighet 
med organisationen som fullmäktige har fastställt. Den nya organisa-
tionsstrukturen behövs också för att det ska vara möjligt att göra proak-
tiva ändringar och avtal som gäller olika system och för att det ska vara 
möjligt att i god tid förankra sektorns personal som överförs till den nya 
strukturen.

I detta skede föreslås att stadsstyrelsens sektion för reform av social- 
och hälsovården samt räddningsväsendet ska få behörighet att besluta 
om  ärenden som gäller genomförande av reformen och som hör till de 
nya organens beslutsmakt, innan den nya förvaltningsstadgan trätt i 
kraft. På motsvarande sätt har man förfarit bland annat i fråga om 
stadsstyrelsens ledningssektion som beredde reformen av ledarskaps-
systemet.

De ledande tjänsteinnehavarnas behörighet ändras från och med 
1.1.2023 i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården och 
räddningsväsendet. Med tanke på att verksamheten ska fortsätta smi-
digt är det ändamålsenligt att tjänsteinnehavarbeslut som gäller 2023 
kan fattas redan 2022 med stöd av behörigheten i den ändrade förvalt-
ningsstadgan.

Staten finansierar social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsvä-
sendet i Helsingfors. I Nylandslagen föreskrivs om hur ekonomin för 
Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende ska 
särskiljas från stadens övriga ekonomi (20–22 §). Enligt lagen ska sta-
den göra upp budget och ekonomiplan för social- och hälsovården 
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samt räddningsväsendet, separat från Helsingfors stads budget och 
ekonomiplan, men dessa ska sedan konsolideras. Budgeten och eko-
nomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt 
en investerings- och finansieringsdel.

Staden ska även särredovisa ett bokslut för social- och hälsovårdens 
samt räddningsväsendets räkenskapsår, vilket ska konsolideras med 
Helsingfors stads bokslut. Till det särredovisade bokslutet hör balans-
räkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en 
jämförelse av budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Verksam-
hetsberättelsen ska innehålla en redogörelse för hur de mål för verk-
samheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp för social- och häl-
sovården samt räddningsväsendet har uppnåtts.

De eventuella mer detaljerade behörighetsändringar och delegeringar 
som följer av speciallagar ska tas upp igen hösten 2022 med en änd-
ring av förvaltningsstadgan, efter att de delar av vårdreformen som fort-
farande är under beredning och statens styrning har klarnat samt då 
HUS-sammanslutningen har grundats. Dessa samt övriga ändringar i 
förvaltningsstadgan som eventuellt görs under 2022 kommer tekniskt 
att kopplas till innehållet i den förvaltningsstadga (bilaga 1) som nu an-
tas och som träder i kraft den 1 januari 2023.

Avsikten är att en verksamhetsstadga för social-, hälsovårds- och 
räddningssektorn ska beredas före senhösten 2022 i synnerhet för att 
säkerställa överföringen av räddningsväsendets uppgifter och ansvar 
till den nya sektorn. I Helsingfors förändras de anställdas ställning inte 
nämnvärt eftersom arbetsgivaren är densamma i fortsättningen.

Statens revisionsverk ska ha rätt att granska statsfinansierad verksam-
het vid social-, hälsovårds- och räddningssektorn (5 kap. 23 § i lagen 
om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Ny-
land). Förändringen beskriver stadens nya och nationellt särskilda posi-
tion där staden har hand om såväl kommunens som välfärdsområdets 
uppgifter och vad gäller de senare, är ett statligt granskningsobjekt.

Dessutom kan man konstatera att en del av de lagstadgade uppgifter-
na för välfärdsområdesfullmäktige också gäller Helsingfors stadsfull-
mäktige. Sådana är bland annat beslut om servicestrategin för social- 
och hälsovården och räddningsväsendets servicenivå. Välfärdsområ-
dena och Helsingfors stad är skyldiga att utse en nationalspråksnämnd, 
som väljs av stadsfullmäktige. Stadens tvåspråkighetskommitté uppgår 
i det nya organet eftersom det inte är ändamålsenligt att ha två organ 
som behandlar tvåspråkighetsfrågor.

Särskilda bestämmelser hur Helsingfors stads förvaltning ska ordnas 
ingår i kapitel 5 i Nylandslagen. Kommunallagens bestämmelser tilläm-
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pas i övrigt på Helsingfors stads verksamhet. Bland annat på följande 
punkter tillämpas emellertid lagen om välfärdsområden på stadens 
verksamhet: 1) bestämmelser om organiseringsansvar, serviceproduk-
tion, ansvar för och tillsyn över denna produktion, begränsningar av 
köpta tjänster, 2) skyldighet att tillsätta en nationalspråksnämnd, 3) 
uppföljning och laglighetsövervakning av välfärdsområden, investe-
ringsplan, samarbete mellan välfärdsområden och affärsverk inom väl-
färdsområdet, 4) uppföljning av välfärdsområdets verksamhet, ekonomi 
och serviceproduktion samt dataproduktion, 5) beredskap inför stör-
ningar och undantagstillstånd samt 6) bestämmelser om omprövnings-
begäran och sökande av ändring.

Den mest betydande avvikelsen från ett välfärdsområde är att Helsing-
fors stad har rätt att ta upp lån. Denna rätt kan inte begränsas, ef-
tersom begränsningen skulle ha en betydande inskränkande effekt på 
det kommunala självstyret.

Särskilda aspekter på reformering av sektorn

Revideringen av förvaltningsstadgan omfattar inte all omorganisation 
av funktionerna i stadens verksamhet till följd av reformen. På grund av 
den ändrade lagstiftningen och den separerade finansieringen är det 
ändamålsenligt att överväga var vissa servicefunktioner ska placeras i 
stadens organisation och enligt behov eventuellt flytta dem från en sek-
tor till en annan.

Under 2022 utvärderas behovet av omorganisering och alternativ för 
detta bl.a. vad gäller social- och hälsovårdssektorns bidrag till och 
samarbete med organisationer, servicecentralerna, invånaraktiviteten 
och mathjälpen, de skyddsrum som räddningsverket underhåller samt 
semesterverksamheten för personer med funktionsnedsättning vilken 
ordnas av fostrans- och utbildningssektorn. Uppgifter som tidigare 
skötts av vissa ansvariga bl.a. sektorns avtal och åtaganden samt so-
ciala krediter ska i framtiden skötas av sektorn. Dessutom bör man av-
göra ansvarsfördelningen vid att främja hälsa och välfärd på HUS-
området, mellan välfärdsområdena och staden. Dessa funktioner 
nämns inte i förvaltningsstadgan utan det är meningen att besluta om 
dem i samband med detaljerna i social-, hälsovårds- och räddningssek-
torns verksamhetsstadga.

Övriga administrativa konsekvenser av reformen

Vårdreformen innebär en historisk förändring i landets politiska system 
för beslutsfattandet, hur servicen ordnas och produceras samt i admi-
nistrationen. I resten av landet uppstår en tredje administrativ nivå jäm-
te staten och kommunerna, nämligen välfärdsområdena. Helsingfors 
fortsätter som den enda kommunen i landet att ordna social- och häl-
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sovården samt räddningsväsendet, varmed Helsingfors särskilda ställ-
ning som landets största kommun och huvudstad ytterligare förstärks i 
och med den nya lagstiftningen.

Under beredningen av lagstiftningen behandlades Helsingfors särställ-
ning noga, eftersom välfärdsområdena i synnerhet med tanke på finan-
sieringen, men även annars styrs av staten efter vårdreformen. För 
Helsingfors innebär detta en ökad statlig styrning vilket i sin tur begrän-
sar det kommunala självstyret. Riksdagens grundlagsutskott konstate-
rade bland annat att ”för Helsingfors stads del baserar sig skyddet för 
självstyrelsen dock på bestämmelserna om kommunal självstyrelse i 
121 § 1–3 mom. i grundlagen. Enligt grundlagsutskottet är det av bety-
delse att Helsingfors behåller sina nuvarande organiseringsuppgifter 
inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Det är inte fråga 
om att ge Helsingfors stad nya uppgifter. Med tanke på stadens själv-
styrelse stärker reformen på ett betydande sätt den statliga styrningen 
av de uppgifter som staden redan nu har. Regleringen ska bedömas 
som ett ingrepp i den kommunala självstyrelse som tryggas i 121 § i 
grundlagen.”

I sitt yttrande konstaterade grundlagsutskottet att social- och hälso-
vårdsutskottet, till följd av grundlagsskyddet för det kommunala själv-
styret, måste precisera regleringen och begränsa styrningen av 
Helsingfors stad endast till lagstadgade uppgifter och endast till vad 
som är absolut nödvändigt för den aktuella riksomfattande social- och 
hälsovården samt reformen av räddningsväsendet.

Eftersom vårdreformens lagstiftning inte styr Helsingfors interna orga-
nisation har staden med stöd av självstyret vid verkställande av refor-
men berett endast nödvändiga förändringar som reformen orsakar. Det 
har inte ansetts vara nödvändigt att göra andra märkbara ändringar i 
kompetensfördelningen mellan organen och tjänsteinnehavarna än att 
föreslå att en ny sektor inrättas. Det har bedömts att merparten av pro-
cesserna i samband med beslutsfattandet, ekonomistyrningen, verk-
samheten, personalen och den övriga ledningen fungerar även i den 
nya situationen.

Detaljmotivering till ändringen av förvaltningsstadgan

Utökad befogenhet för stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovår-
den samt räddningsväsendet (bilaga 3).

Eftersom de ändringar i förvaltningsstadgan som vårdreformen föranle-
der är avsedda att träda i kraft 1.1.2023, har man identifierat att de nya 
organens (social-, hälsovårds- och räddningsnämnden samt dess indi-
vidsektion och räddningssektion) behörighet ska innehas av organet 
som är verksamt till utgången av 2022, alltså stadsstyrelsens reform-
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sektion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Tillväga-
gångssättet var det samma vid reformen av stadens ledarskapssystem 
där stadsstyrelsens ledarskapssektion utövade den behörighet som 
hörde till sektornämnderna innan de tillsatts, enligt behov.

Det föreslås att 4a § 1 mom. i förvaltningsstadgan ändras så att följan-
de mening fogas till slutet: "Dessutom ska sektionen fatta beslut om 
vad som krävs för att verkställa reformen av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet, vilka hör till befogenheterna för de organ som 
ska inrättas.

Efter ändringen har 2 kap. 4a § bilaga 3 i förvaltningsstadgan följande 
lydelse:

4a § Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet [gäller till och med  31.12.2022]

 Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet styr och följer upp planerings- och 
beredningsuppgifter inför reformen av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet. Sektionen lämnar förslag till stadss-
tyrelsen om ändringar i stadens ledarskapssystem och orga-
nisationsstruktur med anledning av reformen. Dessutom ska 
sektionen fatta beslut om vad som krävs för att verkställa re-
formen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, 
vilka hör till befogenheterna för de organ som ska inrättas.
 

 Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. 

 Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektio-
nen. Till sektionens ledamöter och ersättare kan väljas även 
andra än de som är ledamöter och ersättare i stadsstyrelsen. 
Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och vice 
ordförande för sektionen bland dess ordinarie ledamöter, som 
ska vara ledamöter eller ersätter i stadsstyrelsen.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inrättas från och med 1.1.2023 (bilaga1)

I Helsingfors har räddningsnämnden och räddningsverket hört till 
stadsmiljösektorn. Eftersom en av utgångspunkterna för social- och 
hälsovårdsreformen är att nationellt samla social- och hälsovårdstjäns-
terna samt dem som ansvarar för räddningsväsendet i en och samma 
sektorstruktur, är det motiverat att genomföra detta även i Helsingfors. 
På så sätt behöver man inte heller separera räddningsväsendets eko-
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nomi inom stadsmiljösektorn och man skapar ett tydligare ledarskap 
inom den verksamhet som finansieras av staten.

Det föreslås att räddningsnämndens nuvarande uppgifter ska överföras 
till social-, hälsovårds- och räddningsnämnden.

Det föreslås att 2 kap. 12 § som gäller räddningsnämnden i den nuva-
rande förvaltningsstadgan ska hävas.

Det föreslås att 2 kap. 18-20 § i förvaltningsstadgan ska revideras på 
så sätt att den tidigare social- och hälsovårdsnämnden heter social-, 
hälsovårds- och räddningsnämnden och sektorn heter social-, hälso-
vårds- och räddningssektorn. Den nya sektorns och den nya nämndens 
namn ska ändras enhetligt på alla ställen där de förekommer.

Beskrivningen av social-, hälsovårds- och räddningsnämndens individ-
sektion har samma innehåll som den nuvarande social- och hälso-
vårdsnämndens sektion, även om nämndens och sektorns namn änd-
ras.

Det föreslås att en räddningssektion inrättas för social-, hälsovårds- 
och räddningsnämnden, vars uppgiftsbeskrivning motsvarar innehållet i 
den tidigare räddningsnämndens beskrivning av räddningsväsendets 
särskilda uppgift.

Efter ändringen har 2 kap. 18-20 § i förvaltningsstadgan följande lydel-
se:

18 § Social, hälsovårds- och räddningsnämnden

 Social- och hälsovårds- och räddningsnämnden är en sek-
tornämnd, som har hand om uppgifterna i den i 4 kap. 8 § 
avsedda social-, hälsovårds- och räddningssektorn. 

 Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för 
social- och hälsovårdssektorn är ordförande för nämnden. 
Varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en ledamot 
och dennas ersättare i nämnden ska företräda den svenska 
språkgruppen. 

 Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämn-
den för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en 
vice ordförande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter.

19 § Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för indi-
vidärenden

 Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden har en sektion 
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för vissa ärenden som gäller omprövning i social-, häl-
sovårds- och räddningssektorn samt övriga myndighetsä-
renden. 

 Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. 

 Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektio-
nen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en 
ordförande och en vice ordförande för sektionen bland 
nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

20 § Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion

 Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden har en sektion 
som har hand om uppgifterna för räddningsväsendets ser-
vicehelhet som avses i 4 kap. 8 § 2 mom. 4 punkten samt de 
uppgifter som särskilt ålagts nämnden. 

 Räddningssektionen, räddningskommendören och andra 
tjänsteinnehavare som förordnats av räddningskommendö-
ren är räddningsmyndigheter för Helsingfors räddningsområ-
de. 

 Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. 

 Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektio-
nen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en 
ordförande och en vice ordförande för sektionen bland 
nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

En flytt av räddningsväsendet till social- och hälsovårdssektorn föran-
leder otaliga ändringar i förvaltningsstadgan.

Punkterna om räddningsverket stryks ur 4 kap. 6 § i förvaltningsstad-
gan.

Det förslås att räddningsverkets administrativa ställning som en del av 
den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn ska jämställas med 
de nuvarande servicehelheterna inom social- och hälsovårdssektorn. 
Det är ändamålsenligt att den statliga finansieringen kanaliseras till 
sektorns tjänster genom en nämnd.

Beskrivningen av social-, hälsovårds- och räddningssektorn, när rädd-
ningsväsendets uppgifter har överförts till den nya sektorn, lyder som 
följer:

8 § Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
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 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har hand om de 
uppgifter som avses i lagen om ordnande av social- och häl-
sovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet, häl-
sovårdscentralens uppgifter i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, läkemedelsförsörjningen vid social- och häl-
sovårdsväsendets inrättningar och övrig läkemedelsförsörjning 
som är social- och hälsovårdsväsendets skyldighet samt rädd-
ningsverkets uppgifter i enlighet med räddningslagen. 

 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har som uppgift att 
ordna och producera social- och hälsovårdstjänster samt rädd-
ningsväsendet och att producera prehospital akutsjukvård på 
ett överenskommet sätt. Med hjälp av social- och hälsovårdst-
jänsterna skapar sektorn förutsättningar för att upprätthålla och 
främja hälsa och välfärd, främjar egen aktivitet och gemensamt 
ansvar samt förebygger och minskar sociala problem och häl-
soproblem och deras bieffekter. 

 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn lyder under social-, 
hälsovårds- och räddningsnämnden. 

 Social-, hälsovårds- och räddningssektorn är indelad i fyra ser-
vicehelheter:

 1 Servicehelheten familje- och socialtjänster, som sköter 
familje- och socialtjänster samt service för personer 
med funktionsnedsättning.

2 Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster, 
som sköter hälsovårds-, missbrukar- och jourtjänster.

3 Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och om-
sorgstjänster, som sköter sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster.

4 Servicehelheten räddningsväsendet som har hand om 
räddningsverksamhet i enlighet med räddningslagen 
samt producerar prehospital akutsjukvård i den omfatt-
ning som avtalats med serviceorganisatören. Service-
helheten använder namnet räddningsverket i sin verk-
samhet.

Det föreslås att orden ”samt räddningskommendören” ska strykas från 
5 kap. 7 § 2 mom. i förvaltningsstadgan, ledande tjänsteinnehavare i 
stadsmiljösektorn, och att ordet ”och” ska läggas till framför sektorns 
förvaltningschef.

Efter ändringen har punkten följande lydelse:

 Sektorchefen i stadsmiljösektorn är chef för direktörerna för de 
servicehelheter som hör till sektorn och för sektorns förvalt-
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ningsdirektör. Sektorchefen i stadsmiljösektorn utför de uppgif-
ter som kanslichefen föreskriver.

I III avd. 19 kap. i förvaltningsstadgan har följande bestämmelser om 
beslutsfattandet och kompetensfördelningen strukits: 3 § 4 p. Övertag-
ning av ett ärende för behandling i ett högre organ (övertagningsrätt).

 Räddningsnämnden eller ordföranden för räddningsnämnden 
kan överta ett ärende för behandling i nämnden då en tjäns-
teinnehavare underställd nämnden har berett det.

Från IV avd. 23 kap 1 § personal, behörighetsvillkor i förvaltningsstad-
gan avlägsnas ”räddningskommendör” i 4 p.

Följande ändringar har gjorts i VIII avd. 20 kap. Mötesförfarande i för-
valtningsstadgan:

7 § Närvaro och yttranderätt

 Från 6 p. stryks ”räddningskommendören för räddningsnämnden”
 Från 8 p. stryks ”räddningsnämnden”

19 § Organens protokollförare

 Från 3 p. stryks ”och protokollet för räddningsnämnden av en per-
son som räddningskommendören förordnat”.

22 § Organens administrativa uppgifter

 struket: ”och räddningsnämndens av räddningsverket.”

I 5 kap. 9 § definieras social-, hälsovårds- och räddningssektorns le-
dande tjänsteinnehavare.

Efter ändringen har 9 § följande lydelse:

9 § Social , hälsovårds- och räddningssektorns ledande tjänsteinneha-
vare

 Verksamheten och förvaltningen i social-, hälsovårds- och 
räddningssektorn leds av sektorchefen i social-, hälsovårds- 
och räddningssektorn, som är föredragande i social- , häl-
sovårds- och räddningsnämnden och dess sektioner och fö-
redragande för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorc-
hefen i social- , hälsovårds- och räddningssektorn utses för 
högst sju år.
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 Sektorchefen i social- , hälsovårds-och räddningssektorn är 

chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn 
och för sektorns förvaltningsdirektör. Sektorchefen i social- , 
hälsovårds- och räddningssektorn utför de uppgifter som 
kanslichefen föreskriver. 

  
 Servicehelheten familje- och socialtjänster leds av direktören 

för familje- och socialtjänster.
  
 Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster leds av 

direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster.
  
 Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 

leds av direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgst-
jänster.

  
 Räddningskommendören leder servicehelheten räddningsvä-

sendet.
  
 Förvaltningen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn 

leds av förvaltningsdirektören.
  
 Direktörerna för servicehelheterna och förvaltningsdirektören 

utför de uppgifter som sektorchefen i social-, hälsovårds- och 
räddningssektorn bestämmer.

Från 5 kap. 10 § i förvaltningsstadgan stryks uttrycket om att utse 
räddningskommendörens ersättare i nämnden. I fortsättningen stäm-
mer praxis överens med de övriga servicedirektörernas, och sektorche-
fen utser ersättaren.

Ändringar i organens och tjänsteinnehavarnas behörighet

Det föreslås två tillägg till stadsfullmäktiges behörighet, vilka i vårdre-
formen har bestämts att ska vara välfärdsområdesfullmäktiges uppgift. 
Även om man normalt inte i förvaltningsstadgan upprepar kommunalt 
ansvar som följer av speciallagstiftning för lagstadgande uppgifter kan 
man för tydlighetens skull göra ett undantag i denna situation.

Vad som i 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs 
om servicestrategi.

 ”11 § Servicestrategi
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 Välfärdsområdet ska för planeringen och styrningen av sin 
ekonomi och sin verksamhet som en del av sin välfärdsområ-
desstrategi utarbeta en servicestrategi för social- och häl-
sovården. I servicestrategin ska hänsyn tas till de riksomfat-
tande mål för social- och hälsovården som avses i 22 §.

  
 I servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga 

målen för den social- och hälsovård som omfattas av välfärd-
sområdets organiseringsansvar. I strategin sätter välfärd-
sområdet dessutom upp mål för hur social- och hälsovårdst-
jänsterna tillhandahålls med beaktande av behoven hos invå-
narna i välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till 
tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt kostnadsnyttoef-
fektiviteten.

  
 Bestämmelser om möjligheterna för välfärdsområdets invåna-

re och tjänsteanvändare att delta i och påverka utarbetandet 
av serviceplanen finns i 29 § i lagen om välfärdsområden. 
Välfärdsområdet ska offentliggöra sin servicestrategi i det 
allmänna datanätet."

Trots att Helsingfors inte är ett välfärdsområde utan fortsätter att som 
en autonom kommun ansvara för att ordna social- och hälsovård samt 
räddningsväsende, ska Helsingfors ändå utarbeta en servicestrategi. 
Eftersom staden inte är skyldig att utarbeta en välfärdsstrategi utan en 
stadsstrategi anses det att social- och hälsovårdens servicestrategi 
framöver ska införlivas i stadsstrategin. Servicestrategin är central då 
man planerar och producerar statsstyrda tjänster vid social-, hälso-
vårds- och räddningssektorn.

I 6 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021) föreskrivs 
att regionfullmäktige i välfärdsområden har ansvar för att besluta om 
servicenivån inom räddningsväsendet på sitt område. I princip gäller 
bestämmelsen således inte Helsingfors stadsfullmäktige. I Nylandsla-
gen konstateras dock att bestämmelserna om räddningsväsendet ock-
så gäller Helsingfors stad.

 "6 § Beslut om räddningsväsendets servicenivå
 Landskapsfullmäktige beslutar om räddningsväsendets ser-

vicenivå. När beslutet om servicenivån fattas ska nationellt 
betydande risker beaktas, faror som finns i området klarläg-
gas och de risker farorna medför bedömas samt verksamhe-
tens mål, tillgängliga resurser, de tjänster som produceras 
och servicenivån bestämmas. När beslutet om servicenivån 
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fattas ska hänsyn även tas till de i 8 § avsedda riksomfattan-
de strategiska mål som fastställts av statsrådet. Beslutet ska 
också innehålla en plan för utveckling av servicenivån. Beslu-
tet ska gälla en viss tid.

  
 Välfärdsområdet ska fatta ett nytt beslut om servicenivån om 

farorna, riskerna eller de i 8 § avsedda strategiska mål som 
fastställts av statsrådet väsentligt förändras.

  
 Innan beslutet om servicenivån godkänns ska välfärdsområ-

det be regionförvaltningsverket yttra sig om det. Det av 
välfärdsområdesfullmäktige godkända beslutet om service-
nivån ska lämnas till regionförvaltningsverket

  
 Närmare bestämmelser om grunderna för innehållet i beslu-

ten om servicenivån, om strukturen för och uppföljningen av 
besluten och om den bedömning som utförs av regionförvalt-
ningsverket får utfärdas genom förordning av inrikesministe-
riet.”

Det föreslås att till 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan fogas ett 14a och ett 
14 b moment som följer:

1 § Stadsfullmäktiges befogenheter

 Såvitt inget annat föreskrivs eller bestämts om behörigheter-
na beslutar stadsfullmäktige om

 _ _ _ _ _
14a Social- och hälsovårdens servicestrategi som avses i lagen 

om ordnande av social- och hälsovård
  
14b beslut om räddningsväsendets servicenivå som avses i lagen 

om ordnande av räddningsväsendet
 _ _ _ _ _

Ändringar i centralförvaltningens särskilda behörighet

Det föreslås att följande ska strykas från III avd. 12 kap. 1 § 8 och 9 p. i 
förvaltningsstadgan:

Punkt 8: Till kanslichefens befogenhet hör att besluta bl.a. om lönerna 
för sektorcheferna, direktörerna för servicehelheterna m.fl. Det föreslås 
att uttrycket om räddningskommendören ska strykas från denna punkt.
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Punkt 9: Till kanslichefens befogenhet hör att besluta om andra premie-
ringar än sådana som avses i 8 punkten när det gäller sektorcheferna,, 
direktörerna för affärsverken och avdelningscheferna vid stadskansliet. 
Det föreslås att uttrycket om räddningskommendören ska strykas från 
denna punkt.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens särskilda behörighet

Eftersom specialomsorgsdistrikten läggs ner, ska den särskilda behö-
righeten för sektorchefen som avses i III avd. 18 kap. 4 § 2 p. i förvalt-
ningsstadgan hävas: ”förordna en tjänsteinnehavare till direktör för 
Helsingfors specialomsorgsdistrikt”.

Räddningssektionens särskilda behörighet

Det föreslås att en räddningssektion inrättas för social-, hälsovårds- 
och räddningsnämnden, vars uppgiftsbeskrivning motsvarar innehållet i 
den tidigare räddningsnämndens beskrivning av räddningsväsendets 
särskilda uppgift. Räddningssektionen är ett kollegialt organ enligt 
räddningslagen. Principen är att social-, hälsovårds- och räddnings-
nämnden i fråga om räddningsväsendet beslutar om de ärenden som 
hör till sektornämndernas allmänna behörighet och den nuvarande 
räddningsnämndens övriga uppgifter.

Till avd. III 19 kap. i förvaltningsstadgan Särskilda befogenheter i soci-
al-,hälsovårds- och räddningssektorn ska fogas en ny 3 §

3 § Befogenheter för social , hälsovårds- och räddningsnämnden

Såvitt inget annat föreskrivs eller bestämts om befogenheterna ska so-
cial-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion

1 förelägger social-, hälsovårds- och räddningsnämnden 
räddningsväsendets beslut om servicenivå

  
2 godkänner stadens planer för befolkningsskydd enligt grun-

der som stadsstyrelsen fastställt
  
3 beslutar om indelning av staden i befolkningsskyddsområ-

den
  
4 beslutar om utlåtanden och förslag då när de har betts om 

av räddningsväsendet och frågan är principiellt vittgående.
  
5 beslutar eller godkänner grunderna och gränserna för när 

en tjänsteinnehavare kan besluta om fördelning av rädd-
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ningsväsendets disponibla anslag och om övervakningen 
av bidrag.

Räddningskommendörens befogenheter

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors inrättas från 
och med 1 januari 2023 Sektorn ska ha en social-, hälsovårds- och 
räddningsnämnd med en räddningssektion samt en sektion för indi-
vidärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmiljösektorn till den 
nya sektorn såsom en ny servicehelhet. Ändringen föranleder ändring-
ar i räddningskommendörens befogenhet.

Räddningskommendörens befogenheter bevaras till de delar de inte 
överlappar sektorchefens befogenheter. I förvaltningsstadgan före-
skrivs inte direkt att räddningskommendören är föredragande i rädd-
ningsnämnden, utan att sektorchefen ska utse föredragande antingen i 
verksamhetsstadgan eller med ett separat delegeringsbeslut.

Till avd. III 18 kap. i förvaltningsstadgan Särskild befogenhet i social-, 
hälsovårds- och räddningssektorn ska fogas en ny 6 § Räddnings-
kommendörens befogenheter

6 § Räddningskommendörens befogenheter

Räddningskommendören, om inte något annat är föreskrivet om befo-
genheterna eller om räddningskommendören inte har förordnat en 
uppgift åt en annan tjänsteinnehavare, beslutar om

1 ansökan om myndighetstillstånd som hör till räddningsverkets 
verksamhetsområde

  
2 jourorganisationen för räddningsverksamheten och den pre-

hospitala akutsjukvården
  
3 uniformer och andra tjänstedräkter
  
4 vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrott i fall som 

avses i räddningslagen och att godkänna grunder enligt vilka 
en annan räddningsmyndighet kan besluta om dem.

Räddningskommendören leder räddningsverksamheten om hen har 
den behörighet som förutsätts i räddningslagen.

Nationalspråksnämnd från och med 1 januari 2023
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Det föreskrivs i 19 § i Nylandslagen att Helsingfors stad ska ha en na-
tionalspråksnämnd. Till ledamöter i nämnden väljs personer som tillhör 
den svenska språkminoriteten.

Nationalspråksnämnden har följande lagstadgade uppgifter inom soci-
al- och hälsovården och räddningsväsendet:

 ”1) utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdes-
fullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna 
tillgodoses i praktiken, 2) utreda, bedöma och fastställa vilka 
tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget 
språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet, 3) 
utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen läg-
ga fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur 
de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minorite-
tens språk ska utvecklas och om kraven på personalens 
språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna, 4) i 
tvåspråkiga välfärdsområden där svenska är minoritetsspråk, 
komma med förslag om innehållet i ett i 39 § i lagen om ord-
nande av social- och hälsovård avsett avtal om samarbetet 
och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden, 
lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige 
samt följa fullgörandet av avtalet.

  
 Nämnden kan också ha andra uppgifter som anges i förvalt-

ningsstadgan.
  
 Nämnden ska årligen lämna välfärdsområdesstyrelsen en 

berättelse om hur tjänsterna på minoritetens språk har ge-
nomförts. Styrelsen lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett 
utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger an-
ledning till.

  
 Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt i styrel-

sen till den del som styrelsen behandlar ärenden som gäller 
social- och hälsovården eller räddningsväsendet.”

I Helsingfors är det ändamålsenligt att kombinera nationalspråksnämn-
dens lagstadgade uppgifter med den nuvarande tvåspråkighetskommit-
téns uppgifter i syfte att främja stadens tvåspråkighet.

Det föreslås att VI avd. 25 kap. Tvåspråkighet i förvaltningsstadgan ska 
ändras så att en ny 6 § fogas.
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6 § Nationalspråksnämnden

Nationalspråksnämnden har hand om de uppgifter som föreskrivs i 19 
§ i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet i Nyland.

Dessutom har nationalspråksnämnden följande uppgift vad gäller sta-
dens verksamhet:

1 reda ut, bedöma och fastställa behovet av svenskspråkig ser-
vice och personalens språkkunskaper samt att följa upp tjäns-
ternas tillgänglighet och kvalitet;

  
2 på basis av utredningarna, bedömningarna och uppföljningen 

föreslå åtgärder i syfte att utveckla service på svenska och 
dess servicekedjor samt för att utveckla personalens språk-
kunskaper och språkkunskapskraven och ge utlåtanden om 
dessa;

  
3 behandla ett systematiskt främjande av tvåspråkigheten i sta-

dens verksamhet, att rapportera om hur tvåspråkigheten för-
verkligas och om utvecklingsarbetet för stadens tjänster och 
personalens språkresurser på de insatsområden som kom-
mittén bestämt.

Nämnden har sju ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i 
nämnden på så sätt att dess ledamöter och ersättare är representanter 
för den svenska språkminoriteten. Stadsfullmäktige väljer dessutom en 
ordförande och en vice ordförande för nämnden bland dess ordinarie 
ledamöter. Kanslichefen är föredragande i nämnden.

Ändringar i ekonomistyrningen

Den mest centrala förändringen för ekonomistyrningen är att stadens 
skatteintäkter till följd av reformen minskar på det sätt som föreskrivs i 
lag. I fortsättningen bestämmer staten de disponibla anslagen för sta-
dens social- och hälsovård samt räddningsväsende och betalar detta i 
form av statsstöd åt staden. Den nya sektorns ekonomi ska styras i en-
lighet med stadens behörighetsindelning som en del av planeringen av 
ekonomin och verksamheten, budgetberedningen och beslutsfattandet

För att konstatera statsstyrningen i förvaltningsstadgan föreslås att till 
stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens behörighet i punkten för ekono-
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miska ärenden läggs till ”med hänsyn till skyldigheten för särredovis-
ning av social- och hälsovården samt räddningsväsendet”.

7 kap. 1 § 20 p. i förvaltningsstadgan lyder ändrad som följer:

 Stadsfullmäktige beslutar/…/ om bindningsnivån för budgeten, 
både för anslagen och för verksamhetsmålen, årligen i sam-
band med budgetbehandlingen, både för anslagen och för 
verksamhetsmålen, med hänsyn till skyldigheten för särredo-
visning av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Kapitel 8 1 § Stadsstyrelsens och dess sektioners befogenheter i eko-
nomiska frågor 7 p. har följande lydelse i sin nya form:

 Stadsstyrelsen beslutar /…/ om årliga anvisningar för hur bud-
geten ska utarbetas och anvisningar för hur budgeten ska iakt-
tas, med hänsyn till skyldigheten för särredovisning av social- 
och hälsovården samt räddningsväsendet.

Till IV avd. 20 kap. i förvaltningsstadgan Ekonomin 1 § Budget och 
ekonomiplan ska fogas följande: ”I budgeten och ekonomiplanen beak-
tas skyldigheten för särredovisning av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet.

Till IV avd. 20 kap. i förvaltningsstadgan ska följande text fogas till 4 § 
om uppföljning av verksamhet och ekonomi: Vid uppföljningen beaktas 
skyldigheter i samband med den statliga uppföljningen av social-, häl-
sovårds- och räddningsväsendets verksamhet och ekonomi.

I fråga om finansdirektörens befogenheter (Förvaltningsstadgan,  III 
avd. 12 kap. 4 §) stryks dessutom hänvisningen till maximibeloppet för 
räddningsverkets kontanta medel.

Räddningsverket ska inte längre nämnas som upphandlande enhet (IV 
avd. 20 kap. 7 § i förvaltningsstadgan).

Statens revisionsverks rätt att granska statligt finansierad verksamhet

Eftersom social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster till 
största delen baserar sig på statlig finansiering, har statens revisions-
verk rätt att granska förvaltningen och ekonomin inom social-, hälso-
vårds- och räddningssektorn (23 § i lagen om ordnande av social- och 
hälsovården samt räddningsväsendet i Nyland, granskning av Helsing-
fors stads social- och hälsovård samt räddningsväsendets förvaltning 
och ekonomi).
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Till IV avd. i förvaltningsstadgan Ekonomi och kontroll, 21 kap. Gransk-
ning av förvaltning och ekonomi ska fogas en ny 4 §.

4 § Statens revisionsverks rätt till upplysningar och medverkan

 Statens revisionsverk har rätt att granska lagligheten, än-
damålsenligheten och effektiviteten i verksamheten och eko-
nomin, till den del det gäller statlig finansiering, inom Helsing-
fors stads social- och hälsovård och räddningsväsende och i 
sammanslutningar som inrättats för dessa uppgifter och som 
staden har bestämmande inflytande över. Vid revisionen iakt-
tas vad som föreskrivs i lagen om statens revisionsverk.

Behandling av förslaget

Stadsfullmäktige tillsatte 22.9.2021 (§ 275) stadsstyrelsens reformsek-
tion för social- och hälsovården samt räddningsväsendet och gav den i 
uppdrag att styra och följa upp planerings- och beredningsuppgifterna 
för reformen. Sektionen ska lämna förslag till stadsstyrelsen om änd-
ringar i stadens ledarskapssystem och organisationsstruktur med an-
ledning av reformen.

Sektionen har 17.3.2022 godkänt utkastet till förvaltningsstadga som 
föreslagits stadsstyrelsen och därefter stadsfullmäktige.

Stadens stadgearbetsgrupp behandlade de föreslagna ändringarna i 
förvaltningsstadgan 31.1.2022.

Stadens personalkommitté konstaterade 28.2.2022 att samarbetet har 
utförts i detta skede av beredningen av förvaltningsstadgan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, specialplanerare, telefon: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
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4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-
nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet
Social- och hälsovårdsektorn
Räddningsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 176

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Käsittely

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoi-
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men itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmiste-
taan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan asiaan liittyvät 
kannanotot sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama ohjauskirje hyvin-
vointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

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

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteeseensä seuraavat perustelut: Pe-
lastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäinen toimialansa 
Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla eikä sotessa yh-
tenä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä huomioida sekä 
eduskunnan asiaan liittyvät kannanotot että sisäministeriön 15.10.2021
antama ohjauskirje hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi.

28.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistu-
sjaosto 17.02.2022 § 7

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau-
punginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
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meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Käsittely

17.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun siten, että pelastustoi-
men itsenäisyys Helsingissä omana lakisääteisenä tehtävänä varmiste-
taan. Asiassa tulee ottaa huomioon sekä eduskunnan hallintovaliokun-
nan antama lausunto sekä sisäministeriön 15.10.2021 antama esitys 
hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi siten kuin se on asi-
anmukaisinta.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen jaoston päätökseen seuraavin 
perusteluin:

Mari Rantanen: Pelastustoimen olisi tullut jatkossakin olla oma itsenäi-
nen toimialansa Helsingissä lakisääteisenä tehtävänä soten rinnalla 
eikä sotessa yhtenä palvelukokonaisuutena. Asiassa olisi ollut syytä 
noudattaa sekä eduskunnan hallintovaliokunnan antamaa lausuntoa 
mutta myös sisäministeriön 15.10.2021 antamaa esitystä hyvinvointi-
alueen pelastustoimen hallintomalliksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 63
Överskridningar i 2022 års budget som motsvarar oförbrukade an-
slag från år 2021

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stads-
kansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida 
anslagen på de moment i 2022 års budget som nämns nedan med 
högst följande belopp:

Kapitel Moment euro
1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel 29 925 000
1 40 01 Stadskansliet 1 025 000
1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, 

till borgmästarensoch stadskansliets 
disposition

43 000

   
 Driftsekonomidelen sammanlagt 30 993 000

Kapitel Moment euro
8 01 Fast egendom  
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och 

aktiersom berättigar till besittningav 
fastigheter samt planläggningser-
sättningar

9 386 000

8 01 02 Grundberedning i projektområden, 
till stadsstyrelsens disposition

3 900 000

8 02 Byggnader  
8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadspro-

jekt
18 000 000

8 03 Gator och trafikleder  
8 03 02 Gator i projektområden, till stadssty-

relsens disposition
6 040 000

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till 
stadsstyrelsens disposition

591 000

8 04 Parker och idrottsområden  
8 04 01 Parker och idrottsområden, till 

stadsmiljönämndens disposition
800 000
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8 04 02 Parker och idrottsområden i projek-
tområden,till stadsstyrelsens dispo-
sition

1 680 000

  

Kapitel Moment euro
8 05 Grundanskaffning av lös egendom  
8 05 01 Centralförvaltningen 10 420 000
8 05 02 Fostrans- och utbildningssektorn 4 702 000
8 05 03 Stadsmiljösektorn 9 394 000
8 05 04 Kultur- och fritidssektorn 2 161 000
8 05 05 Social- och hälsovårdssektorn 6 053 000
8 06 Värdepapper 17 188 000
8 07 Övrig kapitalhushållning  
8 07 01 Projekt som finansieras med medel 

ur förortsfonden,till stadsstyrelsens 
disposition

160 000

   
 Investeringsdelen sammanlagt 90 475 000

  

Kapitel Moment euro
9 01 Långfristig finansiering  
9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens 

disposition
52 030 000

   
 Finansieringsdelen sammanlagt 52 030 000

  

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 30 993 000 euro i 
driftsekonomidelen, 90 475 000 euro i investeringsdelen och 
52 030 000 euro i finansieringsdelen. Det är möjligt att beloppen för de 
oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preci-
seras i samband med bokslutet. De angivna överskridningsbeloppen är 
därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige lade vidare till inkomsterna 160 000 euro, som mot-
svarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur 
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förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens 
resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att i sitt verk-
ställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrel-
sens anslag till respektive sektorers disposition.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialojen esitykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sektorerna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2022 
om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2021 
men som blivit uppskjutna och vars finansieringsbehov för 2022 klarnat 
först efter att 2022 års budget behandlats och därför inte kunnat beak-
tas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing 
år 2021. I de föreslagna överskridningarna ingår även anslag beviljade 
ur stadsstyrelsens investeringsanslag för grundberedning och för gator 
och parker i projektområden samt projektanslag beviljade ur förortsfon-
den, förutsatt att projekten fortsätter 2022.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter om 
anslag som förblev oförbrukade år 2021 och om motsvarande över-
skridningsbehov. Anslagen bör få överskridas med 31 mn euro i drift-
sekonomidelen (31 mn euro föregående år) och med 90,5 mn euro i in-
vesteringsdelen (79 mn euro föregående år). Det finns också oförbru-
kade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Finansie-
ringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 52 mn euro (59,7 mn 
euro föregående år).

I förslaget ingår även rätt att 2022 överskrida vissa av centralförvalt-
ningens och sektorernas anslag i driftsekonomidelen för projekt som på 
grund av tidtabellen blir överförda.
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Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen är sammanlagt 
30 993 000 euro.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

På momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2021 års 
budget har reserverats ett anslag på 10 miljoner euro för att täcka så-
dana utgifter som covid-19-epidemin medför och som staten inte har 
berett sig på att kompensera ur budgeten i form av separata statsun-
derstöd inom driftsekonomin. Såsom det konstateras i budgeten kan 
sådana utgifter exempelvis bero på en försämrad ekonomisk situation 
hos stadens dottersammanslutningar som får understöd för kultur- och 
idrottsanläggningar. Av anslaget användes 2,8 miljoner euro (stadssty-
relsen 28.6.2021 § 499 och 13.12.2021 § 926) för att understöda sta-
dens dottersammanslutningar. Det oförbrukade anslaget på 7,2 miljo-
ner euro överförs enligt förslaget till motsvarande användningsändamål 
för 2022. Anslaget bör få överskridas med 7 200 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 § 215 bevilja ett särskilt anslag på 
sammanlagt 9,7 miljoner euro till särskilda näringspolitiska projekt för 
återhämtning efter covid-19-pandemin samt för åtgärder som ger fart åt 
företagen och företagsamheten. De projekt som ingår i projekthelheten 
genomförs under åren 2021-2024. Det oförbrukade anslaget på 8 496 
245 euro överförs enligt förslaget till genomförande av projekthelheten 
år 2022. Anslaget bör få överskridas med 8 496 245 euro.

Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 § 216 bevilja ett särskilt anslag på 
sammanlagt 10,0 miljoner euro för digital förnyelse av stadens tjänster 
och för återhämtning efter covid-19-pandemin. Alla anknytande projekt 
inleddes under år 2021 och slutförs under åren 2022-2023. De oförbru-
kade anslaget på 5 800 000 euro överförs enligt förlaget till genomfö-
rande av projekthelheten år 2022. Projekthelheten i fråga består av föl-
jande delar:

 I fostrans- och utbildningssektorn förverkligas den digitala tjänsten, 
men även ändringar i den småbarnspedagogiska verksamheten och 
sätten att erbjuda småbarnspedagogiska tjänster till stadsborna.

 På stadskansliets strategiavdelningen utvecklas centrala teknologi-
lösningar för arbetsgivarklienter, såsom digitalisering av ansök-
ningsförfarandet för Helsingforstillägget, sommarsedeln och 
praoplatser. Tidsenliga lägesbilder tas fram och data- och ana-
lysförmågor gemensamma för staden, såsom RPA- och chattbot-
lösningar, utvecklas. Implementeringarna hjälper med att automati-
sera rutinarbete samt att hitta alternativa lösningar och produktivi-
tetsfördelar. I kommunikationsavdelningens projekt för digitalt stöd 
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och digital jämlikhet etableras en verksamhetsmodell för digitalt 
stöd, det digitala stödets kundkommunikation och interna anvisnin-
gar samt förnyas evenemangshanteringssystemet inom digitalt 
stöd.

 I stadsmiljösektorns projekt för evenemangsanmälan underlättas 
och förtydligas ansökningsförfarandet för tillstånd och inlämning av 
annonser gällande evenemang. Stadsrummets attraktivitet för före-
tagare förbättras med hjälp av dataunderlaget i lösningarna för ett 
attraktivt stadsrum och guidning. Segregationen motarbetas genom 
att man bygger ett dataunderlag som omfattar utvecklingen av 
stadsrummets attraktivitet efter covid-19-pandemin, den balansera-
de utvecklingen av bostadsområdena samt läget inom arbetet för att 
bekämpa segregationen och konsekvenserna av covid-19-
pandemin för de unga.

 Inom kultur- och fritidssektorn förbättras de äldres förutsättningar att 
röra på sig, komma igång och delta i kulturevenemang genom att 
öka produktionen av distansservice samt utveckla praktiska fritids-
sysslor. I innehålls- och resursgranskningen av ungdomstjänsternas 
verksamhet och dess konsekvensanalys genomförs ett pilotförsök 
med modellen som utnyttjas för dataunderlaget i lösningarna för ett 
attraktivt stadsrum och guidning 

 En datadriven modell för identifiering av preventiva interventioner 
definieras och tas i produktionsbruk med hjälp av social- och häl-
sovårdssektorns covid-19-vaccinkampanj och dataanalys. Modellen 
utnyttjas för interventioner inom utmanande målgrupper, som inte 
nås med traditionella kommunikationsmedel och som inte har en 
vårdplan som baserar sig på riskfaktorer.

Stadsfullmäktige bemyndigade 21.4.2021 § 246 stadsstyrelsen att 
överskrida budgetmomentet 1 30 01, stadsstyrelsens dispositionsme-
del, i 2021 års budget med 7 600 000 euro för att genomföra upphand-
lingen av motions- och kultursedlar som en personalförmån av en-
gångskaraktär. Nyttjandetiden för motions- och kultursedlarna går ut 
31.5.2022 för de anställda som förmånen gäller. Under år 2021 använ-
des 3 977 950 euro av anslaget på 7 600 000 och det oanvända ansla-
get på 3 622 050 euro överförs enligt förslaget till förverkligande av mo-
tions- och kultursedlar som personalförmån av engångskaraktär för 
2022. Anslaget bör få överskridas med 3 622 050 euro.

Stadsfullmäktige beslutade bevilja (7.6.2021 § 438) ett projektunder-
stöd på sammanlagt 740 000 euro ur 2021 års budget, 1 30 01 stads-
styrelsens dispositionsmedel, till Helsingfors evenemangsstiftelse för 
Huvilatältets utvecklingsprojekt. Understödet betalas i tre poster under 
åren 2021 och 2022 på basis av mellanrapporter om projektets avan-
cemang som evenemangsstiftelsen lämnar in. Projektets faktiska kost-
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nader år 2021 uppgick till 29 490 euro och ett belopp på 710 510 euro 
överförs till år 2022.

I 2021 års budget reserverades ett understöd på 240 000 euro till 
Konstnärsgillet i Finland för ett nybyggnadsprojekt av Tattarisuon tai-
dekiviveistämö. Projektstarten har försenats och därför föreslås att ett 
belopp på 240 000 euro överförs till år 2022. Anslaget bör få överskri-
das med 240 000 euro.

Ett belopp på 18 000 euro ur ett särskilt anslag inom driftsekonomin på 
782 280 euro, som anvisades kultur- och fritidssektorn för att utvidga 
användning av sommarsedeln för ungdomar och sysselsätta ungdo-
mar, överförs enligt förslaget på grund av evenemang som skjutits på 
grund av covid-19-pandemin till år 2022. Projektets utgifter år 2021 
uppgår till 66 000 euro. Anslaget bör få överskridas med 18 000 euro.

Kanslichefen beslutade 15.8.2021 (§169) bevilja ett anslag på högst 60 
000 euro till säkerhets- och beredskapsenheten vid stadskansliets för-
valtningsavdelning för genomförande av Helsingfors trygghetsunder-
sökning år 2021. Materialinsamling för trygghetsundersökningen förse-
nades hösten på så sätt att insamlingen inleddes 8.11.2021 och slutar 
först i början av år 2022. En del av fakturorna för materialinsamlingen 
betalas därmed först år 2022. Det oanvända beloppet på 20 092 euro 
av anslaget på 60 000 euro överförs enligt förslaget till år 2022. Ansla-
get bör få överskridas med 20 100 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland an-
nat visstidsprojekt som påverkar stadens trivsamhet och trygghet och 
som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstra-
tegin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2021 har flyt-
tats till 2022. Av de oförbrukade anslagen bör 3 800 000 euro beviljas 
som överskridningsrätt för 2022.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 29 925 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Stadskansliets disponibla anslag för 2021 uppgick till 139,5 miljoner eu-
ro vilket omfattade en överskridningsrätt på 5,6 miljoner euro som be-
viljades till strategiavdelningen och en överskridningsrätt på 3,8 miljo-
ner euro som beviljades till näringsavdelningen. Sammanlagt 13 miljo-
nen euro av anslagen blev oförbrukade. Av den föreslagna överskrid-
ningsrätten riktas ett anslag på 1,02 miljoner euro till strategiavdelning-
en. 2021 års anslag för driftsekonomins centraliserade informations-
teknik uppgick till 36,8 miljoner euro, inklusive en överskridningsrätt på 
5,6 mn euro. Sammanlagt 6,9 miljoner euro av anslagen förblir oförbru-
kade. Av det oförbrukade anslaget riktas en andel på 1,0 miljoner euro 
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till genomförande av digitaliseringsprogrammets spetsprojekt. Dess-
utom riktas ett anslag på 20 000 euro (+moms) till samarbetsandelar 
gällande Helsinki Abroad Ltd Oy. Anslaget bör få överskridas med 
1 025 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och 
stadskansliets disposition

Historiekommitténs budget år 2021 var 257 000 euro, inklusive en 
överskridningsrätt på 45 000 euro. Överskridningsbehovet för 2022 gäl-
ler slutförandet av översättningen och trycket av Helsingfors stads 
historia från år 1945 (del 6). Anslaget bör få överskridas med 43 000 
euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen är sammanlagt 
90 475 000 miljoner euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till be-
sittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och komplet-
teringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till 
besittning av fastigheter till stadsmiljönämndens disposition, blev oför-
brukade eftersom beslutsbehandling av 2:a delen av de markpolitiska 
riktlinjerna, och ibruktagandet av ett nytt förfarande för kompletterings-
byggande av arrendetomter i anslutning till dem, försenades. Anslaget 
bör få överskridas med 9 386 000 euro.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposi-
tion

En del av anslagen blir oförbrukade i Malm bland annat på grund av att 
en gasledningsentreprenad försenades. En entreprenad i Kungstriang-
eln försenades på grund av ett vattentillstånd.

Anslagen bör få överskridas med 3 900 000 euro.

8 02 Byggnader

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens 
disposition

Anslagen som blev oförbrukade år 2021 överförs till oavslutade projekt 
som fortsätter år 2022. Förutsättningarna för att starta projekt förverkli-
gades inte enligt den planerade tidtabellen i en del av projekten bl.a. på 
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grund av bygglovsbesvär. Anslaget bör få överskridas med 18 000 000 
euro.

8 03  Gator och trafikleder

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I Västra hamnen blev anslag oförbrukade bland annat eftersom entre-
prenader försenades främst på grund av ändringar i tidtabellerna för 
anslutande projekt. Anslag för Kronbergsstranden blev oförbrukade 
bland annat på grund av ändringar i tidtabeller och förorenad mark i 
entreprenadsområden. Besvär som gällde detaljplaner i Malm försena-
de planeringen och byggandet av gator.

Anslagen bör få överskridas med 6 040 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposi-
tion

Anslag för samprojekt med Trafikledsverket blev oförbrukade eftersom 
planeringen av samprojekten försenades. Anslaget bör få överskridas 
med 591 000 euro.

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens 
disposition

Anslag för idrottsplatser och friluftsområden blev oförbrukade eftersom 
ytarbeten på Brahes konstgräsplan och entreprenaden för Johanne-
sparkens konstisbana sköts upp till 2022. Anslaget bör få överskridas 
med 800 000 euro.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrel-
sens disposition

Anslag blev oförbrukade i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergs-
stranden och Malm på grund av att projekt försenades. Anslaget bör få 
överskridas med 1 680 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom måste över-
skridas är de pågående utrustnings- och IT-upphandlingarna och ut-
vecklingsprojekten. De största överskridningsbehoven riktas till central-
förvaltningens centraliserade informationsteknik och ICT-upphandlingar 
inom stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn samt social- 
och hälsovårdssektorn. Betydande överskridningsbehov riktas även till 
räddningsverkets brandbilar och ambulanser samt övriga upphandling-
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ar av räddningsverket, som är en del av stadsmiljösektorn. Anslagen 
bör få överskridas med sammanlagt 32 730 000 euro.

8 06 Värdepapper

Anslag blir oförbrukade med anledning av planerade projekt som dragit 
ut på tiden. Kapitaliseringen som behövs för nationella spårvägsprojekt 
och fastighetsbolag har försenats till följd av ändringar i projektens tids-
scheman. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 17 188 000 
euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De föreslagna överskridningarna behövs för att vissa projekt inom 
stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn kan fortsätta.

Anslaget bör få överskridas med 160 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 
160 000 euro som finansieras ur Förortsfonden. På momentet 7 03 09, 
Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansie-
ringen för investeringsmomentet. Motsvarande belopp för investerings-
projekten redovisas under inkomstmomentet i fråga. Sammanlagt 
160 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmoment Övrig långivning förblir anslag för att bevilja lån på 
sammanlagt 52,03 mn euro oförbrukade, i enlighet med de undermo-
ment som nämns nedan. Nedan specificeras med vilka belopp ansla-
gen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2022 års budget på 
grund av att projekt blivit försenade, för lån som beviljats 2021 samt för 
eventuell långivning till pågående projekt.

9 01 02 01 Lån till skolor

Man förbereder sig på att ge projekt vid avtalsskolor lån på 32 210 000 
euro.

9 01 02 021 Övriga skollån



Helsingfors stad Protokoll 5/2022 200 (324)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
16.03.2022

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

Man förbereder sig på att ge skolprojekt lån på 11 295 000 euro.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Lånuttaget på 690 000 euro som beviljades till Setlementtiasunnot Oy 
för byggnadsprojektet i Postparken (stadsstyrelsen 9.11.2020, 763 §) 
samt den outtagna andelen på 85 000 euro av lånet på 175 000 som 
beviljades till Oranssi Asunnot Oy:s ombyggnadsprojekt överförs till år 
2022.

9 01 02 05, Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instru-
ment

Behovet av att lyfta lånet på 50 000 euro för köp av instrument, som fi-
nansdirektören har beviljat stadsorkesterns musiker 14.12.2021, 87 §, 
flyttas till år 2022.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Den outtagna andelen på 4 miljoner euro av lånet på 8 miljoner euro för 
anskaffning av utrustning och inventarier i samband med Stadionstiftel-
sens ombyggnads- och förnyelseprojekt (Stn 2.12.2019, 824 §) flyttas 
till år 2022.

Den outtagna andelen på 1,3 miljoner euro av lånet på 2,6 miljoner eu-
ro till Mellersta Böles sopsug Ab (Stn 5.10.2020, 626 §) flyttas till år 
2022.

9 01 02 35 Lån till frivilliga brandkårer

Lånet på 2,4 miljoner euro för byggnad av en ny brandstation till 
Helsingfors frivilliga brandkår rf (Stn 27-09-2021, 699 §) flyttas till år 
2022.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 52 030 000 euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialojen esitykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadskansliet
Fostrans- och utbildningssektorn
Stadsmiljösektorn
Räddningsverket
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäri-
stölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä 
olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku Kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttöva-

rat                      
29 925 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 1 025 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin  ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

43 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 30 993 000

TA-luku Kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus       
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavienosakkeiden ostot ja 
lunastuksetsekä kaavoitus- ja täy-
dennysrakennuskorvaukset

9 386 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

3 900 000
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8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisä- rakennushankkeet 18 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytet-

täväksi
6 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa Khn käytettäväksi

591 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
800 000

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet,Khn käytettäväksi

1 680 000

  

TA-luku Kohta euroa
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-

ta    
 

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000
8 06 Arvopaperit 17 188 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet,Khn käytettäväksi
160 000

   
 Investointiosa yhteensä 90 475 000

  

TA-luku Kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 52 030 000
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Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja 
investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta 
täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myön-
netyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 64
Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i räddningsverkets budget 
för 2021

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände räddningsverkets redogörelse för ett oupp-
nått bindande verksamhetsmål i 2021 års budget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, erityissuunnittelija, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Pelastuslautakunta 9.2.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 20 kap. 3 § i förvaltningsstadgan som gäller Helsingfors stads 
ekonomi ska stadsfullmäktige föreläggas en redogörelse för de bindan-
de verksamhetsmål som inte har nåtts, innan bokslutet undertecknas i 
stadsstyrelsen. I den redogörelse som stadsstyrelsen behandlade 
14.2.2022 saknades ett ouppnått bindande verksamhetsmål för rädd-
ningsverket i 2021 års budget.

Mål: Personalens arbetsförmåga främjas fortgående

Utfall: Två mätare hade bestämts för att beskriva måluppfyllelsen, 
varav den ena inte nåddes.

Mätaren som gällde sjukfrånvaro nåddes. Målet för mätaren var att 
sjukfrånvaron vid räddningsverket ska ligga högst på samma nivå som 
2020. Antalet sjukfrånvarodagar bland personalen var mindre 2021 än 
2020.
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Mätaren som gällde tidigt stöd nåddes inte. Det gick inte att verifiera i 
vilken grad samtal för tidigt stöd genomfördes.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, erityissuunnittelija, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Pelastuslautakunta 9.2.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Asianomainen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 124

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 31

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi selvityksen kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan vuoden 2021 toteutumatta jääneestä talousarvion sitovan toi-
minnan tavoitteesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 14
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HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen sitovien to-
iminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2021 ja totesi, että asia 
ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingis-
sä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden 
vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on 
vähintään 8000 turvallisuuspistettä

Tavoite toteutui. Tulos oli 10558 pistettä.

2) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja 
ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen oli enin-
tään 6 minuuttia 52 % tehtävistä.

3) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavo-
itetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Vii-
veen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi 
maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi 
olla vähintään 32 %.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste 
oli 32 %. Sen sijaan tavoittamisviive oli 58 % ja alitti tavoitteen 12 pro-
senttiyksikköä. Ensihoidon tehtävämäärä palautui vuonna 2021 pan-
demiaa edeltävään kasvutrendiin. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen en-
sihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on 
pois hälytysvalmiudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoitta-
misviivettä, koska korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee 
kauempaa. 

4) Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täy-
dennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vu-
onna 2020.

Tavoite ylittyi 30 %. Pandemiatilanteesta huolimatta lähes kaikki täy-
dennyskoulutus on kyetty toteuttamaan metodiikkaa kehittämällä ja 
osittain myös kirimään 2020 syntynyttä koulutusvelkaa. Rekrytoinneista 
johtuen uuden henkilöstön koulutusta on toteutettu poikkeuksellisen 
paljon. 
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5) Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhy-
illä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumi-
sella.

Tavoite toteutui osittain. Lyhyet sairauspoissaolot olivat enintään vuo-
den 2020 tasolla .Varhaisen tuen keskustelujen toteutumisastetta ei 
kyetty mittamaan mittausprosessin häiriöiden johdosta.

6) Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelu-
tarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittä-
vyydellä

Tavoite ei toteutunut. Tulosbudjetti ylittyi 480 000 eurolla. Ylitys johtuu 
muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla 
tehtyjä hankintoja on toteutettu käyttötalouden määrärahoilla yli 650 
000 eurolla  tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi 
ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia yli 300 000 sekä 
toiminnan kehittämiskustannuksia noin 150 000, joihin saadaan menoja 
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

HEL 2021-013148 T 02 02 01
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Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäri-
stön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnalli-
sista tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansli-
aan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284

mirka.saarholma(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien ta-
voitteiden toteumatiedot kansliaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kau-
punginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.
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Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen 
ja palvelujen vakiinnuttaminen

 Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hal-
linnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tu-
kipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyt-
tä mitataan

 Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskite-
tyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä) 
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopi-
muksen nojalla. 
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta  tehtiin vuoden 
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu 
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin 
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon ta-
pahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.

Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja 
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla 
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, jo-
hon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimer-
kiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan ratka-
isua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä myös 
Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja pal-
velujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan 
johtuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn 
hallinnan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmää-
rittelyt ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tar-
joaminen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten 
toimialojen Soten ja Kaskon osalta. 
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Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

 Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymiste-
staukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjes-
telmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymiste-
staukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut 
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta 
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi 
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä to-
iminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty 
huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja 
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja 
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei 
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, ko-
ska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin 
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. 
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivä-
styttämään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkka-
järjestelmän käyttöönotossa.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepi-
demian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys ka-
ikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto 
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen 
lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen 
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen ar-
viointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan 
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu. 

Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja ru-
otsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun ta-
voite ja käytiin arviointikeskustelu. 

Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin 
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiske-
lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.  
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Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuel-
la. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia 
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Ka-
ikki materiaalit ovat sähköisiä.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiske-
lijoista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.  

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi 
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit 
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Ko-
ronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien 
käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryh-
mänohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista 
johtuvia ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin 
etäopetusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeut-
tanut kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankoh-
taisiin asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin 
ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 
kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on 
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti 
keskeyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti 
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-
opiskelijoista.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhte-
essa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyt-
täneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä. 

Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt 
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä vu-
onna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdalta 
negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. Nu-
orten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen 
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ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, 
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen ti-
lanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työvä-
enopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -
verkon oppimisalustoja 

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja li-
sännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä. 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjai-
nen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan 
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin 
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, 
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä maini-
tussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa 
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen 
kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväko-
tiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin 
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin 
ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:   
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa 
1-9 seitsemän vuosiluokkaa 

Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkieli-
nen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteutta-
vat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22. 
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Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuri-
polkua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. 
Peruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimin-
taa oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki pe-
ruskoulut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäista-
voitteen vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vux-
enstudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu 
aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuun-
nitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).  

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion 
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.  

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Aiku-
islukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etäope-
tuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailuina, 
mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan ver-
kon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. 
Rajoitusten lievennyttyä  opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteu-
tettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahen-
nuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanotta-
jat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa 
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen. 

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 pä-
ivällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen to-
teuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, 
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkit-
tävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työ-
nantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat 
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laa-
jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä 
työelämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suorit-
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taminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla. 

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten 
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutetti-
in osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin 
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja 
koronarajoitusten takia. 

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä 
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on 
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilais-
ten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kas-
vu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on li-
säksi  tavoitettu  1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koil-
lishelsinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan 
tavoitetta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveyslii-
kelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079

lena.meyer(a)hel.fi
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§ 65
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar 
i 2021 års budget

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling som bråds-
kande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige godkände avvikelserna i de mål för dottersamman-
slutningar i 2021 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i 
fråga om Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Helsinki Marketing Oy, 
Högholmens djurgård stiftelse sr, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy och 
Urheiluhallit Oy. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I Helsingfors stads budget för år 2021 (Stge 9.12.2020) fastställdes 
ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslut-
ningar vars verksamhet är marknadsbaserad de övriga av stadens dot-
terbolag som är mest betydande i syfte att säkerställa att deras verk-
samhet stämmer överens med stadskoncernens övergripande intresse. 
Målsättningen är också avsedd att säkra att stadens ägarvärde utveck-
las gynnsamt 

Bilaga 1 innehåller information om målsättningarna för övriga dotter-
sammanslutningar vilka fastställts i 2021 års budget och ska rapporte-
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ras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller 
motsvarande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är mark-
nadsbaserad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och 
rapportering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts 
utom i fråga om Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Helsinki Marketing 
Oy, Högholmens djurgård stiftelse sr, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy 
och Urheiluhallit Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs 
koncernsektionen genom Sammanslutningsrapporten 4/2021.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Helsingfors evenemangsstiftelse sr

Mål: Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer 
mätare och målnivåer för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 
2035 samt uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen 
(staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen 
för åtgärdsprogrammet.

Utfall: Uppfylldes inte

Stiftelsen realiserade sin modell för kontinuerlig utveckling enligt Eko-
kompassen som en del av att minska koldioxidavtrycket. Stiftelsens 
primära mål är att producera en omfattande, fungerande och pålitlig 
mätare för evenemangens koldioxidavtryck. Det här skapas som en del 
av stadens gemensamma projekt, som inte blev klart enligt schemat 
under slutet av 2021, utan det fortsätter under 2022.

Helsinki Marketing Oy

Mål: 1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget faststäl-
ler mätare och målnivåer för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsing-
fors 2035 samt uppföljningen av dem och samarbetar med stadskon-
cernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till 
målen för åtgärdsprogrammet.

Utfall: Uppfylldes inte. Helsinki Marketing Oy Ltd har 31.12.2021 fusio-
nerats med Helsinki Partners Oy.
I sitt svar konstaterar bolaget att: På grund av fusioneringen av Helsinki 
Marketing och Helsinki Business Hub flyttas valet och införandet av ett 
certifierat miljösystem och programmet för minskning av utsläpp till 
2022.

Högholmens djurgård stiftelse sr

Mål: Genomförande av programmet Kolneutrala Högholmen 2030.
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Utfall: Uppfylldes inte

2021 års kolneutralitetsberäkning har inte ännu färdigställts, den väntas 
blir färdig i mars-april 2022. Stiftelsen uppskattar att målen uppfylldes 
delvis.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Mål: Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.

Utfall: Uppfylldes inte

Samarbetet med Urhea Akatemia var aktivt och intensivt, trots att sim-
centret var stängt för kunder under en betydande del av året. Mäke-
länrinteen Uintikeskus Oy samarbetade med idrottare, tränare och 
akademins ledning genom att erbjuda idrottstjänster och möteslokaler. 
Dessutom har träningscentralen utvecklas i samverkan. I och med att 
Urhea-Hallen färdigställs minskar Urhea Akatemias användning av Uin-
tikeskus lokaler.

Urheiluhallit Oy

Mål: Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.

Utfall: Uppfylldes inte

Samarbetet under granskningsperioden var intensivt och aktivt med 
Urheiluakatemias idrottare, tränare och ledning. Bolaget har erbjudit id-
rotts- och möteslokaler till Urhea Akatemias disposition.

Till slut

Uppgifterna om dotterbolagens måluppfyllelse som fastställts i 2021 års 
budget och som rapporteras till stadsfullmäktige, behandlas i besluts-
fattandet på så sätt att stadsstyrelsen på sitt sammanträde 14.3.2022 
föreslår ärendet för stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige har då kapacitet 
att fatta ett beslut om uppgifterna om måluppfyllelsen på sitt samman-
träde 16.3.2022.

Revisionskontoret har dessutom under beslutsprocessen förutsatt att 
uppgifterna om utfallet preciseras. Alla mål vars uppgifter om utfallet är: 
Uppfylldes delvis. Ändras och ges lydelsen: Uppfylldes inte.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 197

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2021 ta-
lousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoittei-
den poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsinki Marketing 
Oy:n, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus 
Oy:n ja  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

14.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätökseen lisätään lause: 
Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 21

HEL 2022-002874 T 00 01 05
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Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapah-
tumasäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrin-
teen uintikeskus Oy:n,  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

07.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia käsitellään kaupunginvaltu-
ustossa 16.3.2022 kiireellisenä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän 
muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 66
Genomförandeavtal och föravtal om ett fastighetsköp samt arren-
deprinciper (Fiskehamnen, norra Nätholmen, tomterna 10656/1 och 
2)

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade sälja tomten (AK) 10656/1 eller de tomter 
som bildas av den, till Hartela Etelä-Suomi Oy (FO-nummer 0196430-
3), eller bolag som bildas/utses av denna till en köpesumma på minst 
16 525 000 euro. Då köpesumman och tilläggsköpesumman bestäms 
och även i övrigt ska villkoren i föravtalet till fastighetsaffären i bilaga 2, 
stadens sedvanliga villkor för fastighetsaffärer och eventuella tilläggs-
villkor bestämda av en behörig tjänsteinnehavare iakttas.

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomt 10656/2, eller de 
tomter som bildas av den, från och med en senare bestämd tidpunkt 
fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio

Sökande av ändring

A) Kommunalbesvär, fullmäktige
B) Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Kvalitetstävling, tävlingens syfte och innehåll

Målet med Helsingfors stadsstrategi för den föregående fullmäktigepe-
rioden 2017-2021 var att kolneutralitet uppnås senast år 2035. För att 
främja detta mål beslutade man ordna en tomtöverlåtelsetävling om 
kolsnålt byggande, där även energieffektivitet och grönbyggande 
ingick. Tävlingens syfte var att finna och utveckla innovativa lösningar i 
samband med energieffektivitet och att minska byggandets klimatav-
tryck, vilket ska bidra till att klimatneutralitet nås. Ett av tävlingens be-
dömningskriterier var även Helsingfors stads grönytefaktor, som ska 
bidra till en så hög grönkoefficient som möjligt.

Stadsstyrelsen bemyndigade 10.6.2019 § 446 stadsmiljönämnden att 
ordna kvalitetstävlingen om det kolsnåla grönkvarteret för tomterna 
10656/1 och 2 på norra Nätholmen, besluta om tävlingens villkor och 
på basis av tävlingen välja mottagare av reservering och genomförare 
för tomterna.

Stadsmiljönämnden beslutade 3.11.2020 § 647 att ordna kvalitetstäv-
lingen om det kolsnåla grönkvarteret som gäller de tomter för flervå-
ningshus (AK 10656/1 och 2) som nämns ovan.

Kvalitetstävlingen började när nämnden godkände anbudsförfrågan. 
Tävlingen avslutades 16.4.2021 kl. 12.00.

Föremålet för kvalitetstävlingen var flervåningshustomterna (AK) 1 och 
2 i kvarteret Mitte 10656 i tävlingsområdet. Inom tävlingsområdet finns 
det sammanlagt 17 000 m² bostadsvåningsyta och sammanlagt 500 m² 
vy affärslokaler (kr-lokaler och li-lokaler). På tomten 10656/1 ska byg-
gas oreglerade, fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder så att 
högst 50 % av tomtens bostadsbyggrätt får vara hyresbostäder, och på 
tomten 10656/2 byggs fritt finansierade ägarbostäder som förverkligas 
med Hitas I-villkor. Dessutom ska på tomten 1 byggas 300 m² vy af-
färslokaler (kr-lokaler) och 200 m² vy (li-lokaler), som får byggas utöver 
den bostadsvåningsytan som anges i detaljplanen.

Tävlingsområdets avgränsning och en illustration av Nätholmen finns 
som bilaga 4.

Tävlingens syfte var:

 att producera ett arkitektoniskt förstklassigt, så kolsnålt och ener-
gieffektivt grönkvarter som möjligt, vilket ska bilda ett genomförbart 
tävlingsbidrag (plan) med en särpräglad stadsbild, som utgångsläge 
för byggande på tomterna 10656/1 och 2

 att motsvara det ambitiösa kolneutralitetsmålet
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 att välja en genomförare/genomförargrupp och 
en planerare/planerargrupp för flervåningshustomterna på tävling-
sområdet.

Tävlingen var öppen för alla som uppfyllde de allmänna behörighets-
kraven som nämndes i tävlingsprogrammet. Deltagaren (anbudsgiva-
ren) lämnade in ett tävlingsbidrag för de båda tomterna inom tävlings-
området. Deltagarna skulle utnyttja kvarterets hela byggrätt och kunde 
således inte delta i tävlingen endast delvis, till exempel i fråga om en 
tomt. Det var möjligt att lämna in tävlingsbidraget ensam eller såsom 
ett konsortium.

För att säkerställa att bostädernas planering och byggande är först-
klassig krävdes dessutom att anbudsgivaren har tillgång till tillräcklig 
teknisk kompetens, erfarenhet samt ekonomiska förutsättningar för att 
bygga objektet och andra byggförutsättningar för att uppföra byggnader 
i ett krävande kvarter med en central stadsbild. Tävlingens bedöm-
ningsgrupp bedömde deltagarnas allmänna behörighet efter att täv-
lingsbidragen hade bedömts och att deltagarna bakom bidragen hade 
klarnat.

Tävlingen avgjordes och tävlingsbidragen jämfördes anonymt som hel-
het på basis av de kvalitativa kriterier som nämndes i tävlingspro-
grammet (arkitektur och stadsbild, vikten sammanlagt 50 % och högst 
100 poäng samt kolsnålhet och miljövärdena, vikten sammanlagt 50 % 
och högst 100 poäng). De båda tomterna reserverades åt den genom-
förare eller grupp som gav det bästa förslaget enligt bedömningen.

Principerna för tomternas överlåtelse och tomtpriserna definierades på 
förhand.

Det uppskattas vara möjligt att inleda byggandet på tävlingsområdet 
senast våren 2022. Byggandet på den första tomten ska dock inledas 
senast 28.2.2024, om inget annat överenskoms. Byggandet på den 
andra tomten ska inledas så att de byggnader som byggs på de båda 
tomterna ska motsvara de ritningar som staden har godkänt, och de 
ska stå klara senast 31.12.2026. Det kan ske förändringar i de tidtabel-
ler som nämns här.

Anbudsförfrågan finns som bilaga 5 och de lokala tilläggsvillkoren för 
den norra delen av Nätholmen finns som bilaga 6. Villkoren för tomtö-
verlåtelse av Fiskehamnens smarta energisystem finns som bilaga 7.

Bedömningsgrupp
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Bedömningsgruppens sammansättning och sakkunniga framgår av an-
budsförfrågan (punkt 1.4). Dessutom hörde bedömningsgruppen sak-
kunniga särskilt i kolsnålhet, energieffektivitet och miljövärden.

Tävlingsbidrag (plan) är ett löfte om kvalitet

Den byggstandard eller övriga grundläggande lösningar som föreslås i 
planen kan inte senare försvagas (löftet om kvalitet) varför tävlingsvin-
naren är skyldig att iaktta minst de kvalitets- och planeringsmål, e-tal, 
grönfaktorer, uppgifter om kolavtrycket samt grundlösningar som anges 
i planen, då tomterna bebyggs, så vitt inget annat avtalas. Med stöd av 
villkoren i tomtens reserveringsbeslut och överlåtelsehandlingarna sä-
kerställs att planen är bindande. Dessutom följer man upp att planen 
genomförs i möten med arbetsgruppen för områdesbyggnadsprojektet i 
Fiskehamnen.

Helsingfors program Flervåningshus i utveckling

Staden har inkluderat tomterna för tävlingens vinnande bidrag i pro-
grammet Flervåningshus i utveckling varför genomförandeavtalet och 
föravtalet om fastighetsköpet samt de slutliga överlåtelsehandlingar 
som görs ska inkludera de villkor för programmet som nämnts ovan.

Tävlingsbidrag och avgörande av kvalitetstävlingen

Sammanlagt 12 tävlingsbidrag(plan) för tomterna lämnades in, vilket 
anses vara ett synnerligen gott resultat och visar att intresset för täv-
lingen var stort. Det stora intresset kan förklaras bland annat med täv-
lingens innehåll samt tomternas utmärkta och centrala läge.

Kvalitetstävlingens bedömningsgrupp har bedömt tävlingsbidragen i 
enlighet med bedömningspromemorian i bilaga 8 och poängsätt-
ningstabellen i memorians bilaga 1.
Tävlingsförslagen var i helhet av hög kvalitet.
Av bedömningspromemorian framgår helhetsbedömningen av tävlings-
bidragen, en noggrann bedömning och poängsättning av respektive bi-
drag samt motiveringar till valet av vinnaren. Enligt bedömningen upp-
fyller bidraget ”Grün in der Mitte” som helhet bäst de kvalitativa be-
dömningskriterierna som angetts i anbudsförfrågan. Bidraget ”Grün in 
der Mitte” lämnades in av Hartela Etelä-Suomi, utarbetad av arkitektby-
rån Anttinen Oiva arkkitehdit Oy.

Med anledning av den informationsförfrågan som staden fick ansågs 
det vara behövligt att be om tilläggsutredningar av Hartela Etelä-Suomi 
Oy, i synnerhet om antalet solpaneler som angetts och den årsavkast-
ning som uppnås med dem. Med stöd av den inlämnade utredningen 
kunde man konstatera att det inte finns anledning att ändra förslaget till 
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vinnare. Informationsförfrågan och tilläggsutredningarna om det vin-
nande bidraget lades till bedömningspromemorian (dess bilaga 3).

Stadsmiljönämnden beslutade 18.1.2022 § 22 med stöd av kvalitetstäv-
lingen om det kolsnåla grönkvarteret välja Hartela Etelä-Suomi Oy som 
lämnade in det bästa tävlingsförslaget ”Grün in der Mitte” som mottaga-
re av reservering och genomförare för tomterna 10656/1 och 2.

I Helsingfors stadsstrategi för 2021–2025 har stadens kolneutralitets-
mål tidigarelagts till år 2030. Med beaktande av stadens alltmer ambi-
tiösa mål för att nå kolneutralitet och tävlingsbidragen höga kvalitet kan 
det anses vara motiverat att staden strävar efter att via separat tomtre-
serveringsförfarande hitta en möjlighet att genomföra förslaget med di-
rektreservering utgående från tävlingsbidragen även för de övriga som 
deltog i tävlingen och som gav framgångsrika förslag.  Detta förutsätter 
att de som lämnat in bidragen förbinder sig till de baslösningar och den 
höga kvalitet som framgår av bidragen.
På så sätt skulle staden verkligen främja att de strategiska målen för 
kolneutralitet uppnås, och få praktisk erfarenhet av lösningar till kolsnålt 
byggande. Dessa erfarenheter kan kanske utnyttjas i framtiden även 
genom att utveckla instruktioner om bostadsbyggande med kolneutrali-
tet som mål (t.ex. reserveringsvillkor för bostadstomter).

Överlåtelse av tomterna

Enligt tävlingsprogrammet undertecknas genomförandeavtalet och för-
avtalet om fastighetsköpet efter att beslutet om tomternas arrendeprin-
ciper och försäljning har fattats. Genomförandeavtalet gäller de båda 
tomterna och föravtalet om fastighetsköpet gäller den tomt som säljs.

Försäljnings- och arrendepriserna har bestämts på marknadsvillkor 
med beaktande av en utomstående värderares bedömningsutlåtande 
om tomternas marknadsvärden, jämförbara köpesummor och mark-
nadsförhållanden. Bedömningsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Försäljningsprinciper

Den oreglerade tomten (AK) 10656/1 säljs till dess verkliga värde.

Enligt den utomstående värderarens bedömningsutlåtande uppgår för-
säljningspriset för tomten (AKS) 10656/1 i fråga om bostadsbyggrätten 
till 1 550 euro/ m² vy och i fråga om affärslokalerna (kr-lokaler och li-
lokaler) till 500 euro/ m² vy. Således uppgår försäljningspriset minst till 
16 525 000 euro.

Arrendeprinciper
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Hitas-tomten (AK) 10656/2 arrenderas ut fram till 31.12.2085, d.v.s. i ca 
60 år.

Tomtens årsarrende fastställs enligt det pris för bostadsbyggrätt 48 eu-
ro/ m² vy (ind. 100), som motsvarar byggrättens nuvärde på ca 984 eu-
ro/m² vy (ind. 2050, 11/2021). Arrendets teoretiska effekt på boende-
kostnaderna blir då ca 3,9 euro/m² bostadsyta i månaden. Det föreslås 
att 80 procent av arrendet för den fritt finansierade tomten ska debite-
ras fram till utgången av 2028, på grund av begynnelseårsnedsättning-
en som beviljas eftersom området inte är färdigt.

Arrendeprinciperna framgår närmare av bilaga 3.

Genomförandeavtal och föravtal om fastighetsköpet

Staden har förhandlat med Hartela Etelä-Suomi Oy som gav det bästa 
tävlingsbidraget om det genomförandeavtal och föravtal om fastig-
hetsköpet som finns i bilagorna 1–2.

I genomförandeavtalet avtalas, utöver de centrala villkoren för överlå-
telse av tomterna, också om rättigheterna och skyldigheterna mellan 
staden och genomföraren samt om villkoren och principerna för att be-
bygga området.

Eftersom beslutsfattandet drog ut på tiden på grund av den nämnda in-
formationsförfrågan inkluderades nya tidsfrister för byggstart på tom-
terna och för färdigställandet av byggnaderna i genomförandeavtalet 
och föravtalet om fastighetsköpet, enligt Hartela Etelä-Suomi Oy:s öns-
kemål. Tidsfristerna sköts upp med en tid som motsvarade fördröjning-
en (4 månader) på så sätt att byggstarten på den första tomten kan ske 
senast 28.2.2024, om inget annat avtalas, och byggandet på den andra 
tomten ska inledas så att de byggnader som byggs på båda tomterna 
ska motsvara de ritningar som staden har godkänt och stå klara senast 
31.12.2026.

I föravtalet om fastighetsköpet avtalas bland annat om de förutsätt-
ningar som ska ha uppfyllts när parterna undertecknar köpebrevet för 
fastighetsköpet som gäller den aktuella tomten. Köparen betalar hela 
köpesumman för tomten till staden i samband med affärerna, varvid 
ägande- och besittningsrätten för tomten övergår till köparna.

Beslutets verkställighet och behörighet

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges 
beslut bemyndiga:
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 tomtchefen vid helheten markanvändning och stadsstruktur inom 
stadsmiljösektorn att vid behov göra smärre ändringar i det ge-
nomförandeavtalet

 chefen för teamet avtal och verksamhetsstyrning vid markanvänd-
ning och stadsstruktur inom stadsmiljösektorn eller någon med 
dennes fullmakt att underteckna det genomförandeavtal som nämns 
ovan och att vid behov göra smärreändringar i det 

 tomtchefen vid helheten markanvändning och stadsstruktur inom 
stadsmiljösektorn att vid behov göra smärre ändringar i det föravtal 
om fastighetsköpet och de köpebrev som utarbetas på basis av det 

 chefen för teamet avtal och verksamhetsstyrning vid markanvänd-
ning och stadsstruktur inom stadsmiljösektorn eller någon med 
dennes fullmakt att underteckna det föravtal för fastighetsköpet, 
som nämns ovan, och de köpebrev som utarbetas på basis av det, 
och att vid behov göra smärre ändringar i dem. 

I enlighet med 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska stads-
fullmäktige besluta om överlåtelse av fast egendom som staden äger, 
då köpesumman för egendomen överstiger 10 miljoner euro.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio

Bilagematerial

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

Sökande av ändring
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A) Kommunalbesvär, fullmäktige
B) Omprövning, stadsstyrelsen

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 149

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myydä tontin (AK) 10656/1 tai siitä muod-
ostettavat tontit Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun vähintään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kaup-
pa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiintei-
stökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja. 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien 
tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 3 mukaisesti.

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto päättää 
myydä tontin 10656/1 ja vahvistaa tontin 10656/2 vuokrausperiaatteet 
päätösehdotuksen kohdan A) mukaisesti liitteenä 1 olevan toteutusso-
pimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 22

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00
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Pilkkikatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Vähähiilisen viherkorttelin laatukil-
pailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sör-
näinen) Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen nro 12375 mukaisen korttelin 10656 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 3 252 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 2 114 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudatta-
maan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja eh-
toja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki hyväksyy 

 liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK) 10656/1 tai siitä muodostettavat tontit Hartela Etelä-
Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähin-
tään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisä-
kauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiin-
teistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
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kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja. 

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa

 tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 
myöhemmin määritettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 
saakka liitteenä 3 olevien ehtojen mukaisesti.

E

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki oikeuttaa

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteutussopi-
mukseen tarvittaessa muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun kiinteistökau-
pan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tar-
vittaessa muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.  

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen 
ja arkkitehti Janni Backberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

05.10.2021 Poistettiin

28.09.2021 Pöydälle
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03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 67
Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby, tomterna 45205/9, 12 och 
15)

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunderna för bostads- och af-
färstomten 45205/12 samt bilplatstomterna 45205/9 och 45205/15 i 
Helsingfors stads 45 stadsdel (Botby), eller de tomter som bildas av 
dem, i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 1.10.2018 § 625 reservera de tidigare tom-
terna 45205/5 och 45205/6 för Lumo Kodit Oy fram till 31.12.2020 för 
planering av ett bostads- och affärscenterprojekt. Genom tomtindel-
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ningen nr 13587 (22.1.2021) har av tomterna 45205/5 och 6 bildats 
bland annat tomterna 45205/9, 12, 13 och 15. Tomtchefen har 
3.2.2021 § 5 beslutat fortsätta reserveringstiden fram till 31.12.2021 
samt godkänt Asuntosäätiö sr som samarbetspartner för Lumo Kodit 
Oy.

Samtidigt har tomtchefen preciserat reserveringen enligt följande:

 Reserveringstagaren för tomten 45205/13 är Lumo Kodit Oy. I fråga 
om den oreglerade ägarproduktionen ska minst 40 % av bos-
tadsvåningsytan på tomten förverkligas som familjebostäder (två el-
ler fler sovrum). Den genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska 
uppgå till minst 70 m² lägenhetsyta.

 Reserveringstagaren för tomten 45205/12 är Asuntosäätiö sr. Tom-
tens rätt till bostadsbyggande ska genomföras som bostäder av 
mellanformstyp.

 Bilplatstomterna 45205/9 och 15 reserveras för Lumo Kodit Oy och 
Asuntosäätiö sr.Avsikten är att arrendera ut tomterna i relation till 
parkeringsplatserna.

Lumo Kodit Oy har skaffat sig aktierna för Puotilan Ostoskeskus Oy 
och tomten 45205/13 har sålts till Puotilan Ostoskeskus Oy. Det är me-
ningen att tomten 45205/12 genomförs som bostadsrättsbostäder.

Detaljplan

I enlighet med detaljplaneändringen nr 12595 som stadsfullmäktige 
godkände 8.4.2020 § 116 och trädde i kraft 26.5.2020 samt tomtindel-
ningen nr 13587 som trädde i kraft 25.1.2021 ligger tomterna 45205/9 
och 15 i ett kvartersområde för bilplatser och tomten 45205/12 i ett 
kvartersområde för bostadshus och affärsbyggnader.

En kopia av detaljplanekartan för detaljplaneändringen nr 12595 finns 
som bilaga 2 och detaljplanekartan för tomtindelningen nr 13587 som 
bilaga 3.

Tomtuppgifter

Tomten 45205/12 har en yta på 765 m² och den är belägen på adres-
sen Klåvusvägen 13. Byggrätten på tomten uppgår till 2770 m² vy.

Tomten 45205/9 har en yta på 325 m² och är belägen på adressen 
Klåvusvägen 13 b. Tomten fördes in i fastighetsregistret 30.3.2021.

Tomten 45205/15 har en yta på 595 m² och är belägen på adressen 
Rättarestigen 2 a. Tomten har ännu inte styckats. Arrendetagaren är 
skyldig att på sin bekostnad ansöka om tomtstyckning.
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Uppgifter om marken

Vid en undersökningspunkt på tomten 45205/12 har man observerat 
arsenikhalter som överstiger det lägre riktvärdet. Dessutom finns det på 
fastigheten 91-45-205-5 en oljedriven värmecentral och i marken på 
fastigheten har man observerat arsenikhalter som överstiger riktvärdet. 
Eventuella föroreningar i marken på området vid värmecentralen har in-
te undersökts på ett omfattande sätt. Staden har tidigare arrenderat ut 
områdena i fråga.

I enlighet med den vedertagna praxis som staden följer ansvarar den 
tidigare arrendetagaren för marksaneringsåtgärderna. Stadens ansvar 
för marksaneringen gäller inte föroreningar som orsakats av den verk-
samhet som tog plats under det föregående arrendeförhållandet eller 
verksamhet av arrendetagaren eller en part som agerar för arrendeta-
garens räkning. Enligt en undersökning av graden av förorening i mar-
ken väntas andelen förorenad mark vara liten. Den föregående arren-
detagaren har kommit överens med den nya arrendetagaren om för-
delningen av kostnader som orsakas av marksaneringen.

Staden ansvarar inte heller för rivning och avlägsnande av de gamla 
byggnader och konstruktioner som ligger på området, eller de kostna-
der som orsakas av rivningen och avlägsnandet. De som reserverat 
tomterna har sinsemellan kommit överens om rivningen och indelning-
en av kostnaderna för rivningen.

Arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 45205/12 avsedd för byggandet av bostads-
rättsbostäder i kvartersområdet för bostadshus och affärsbyggnader 
45205 (AL) bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro per 
kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 594 euro/index 2049).

Av tomtens årliga arrende debiteras 80 % så länge som det statliga bo-
stadslånet för bostadshuset på tomten återstår att amortera eller så 
länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som bevil-
jats för byggande av bostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Ett arrende som motsvarar det för bostäder debiteras för affärs-, kon-
tors- eller arbetslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt 
byggs på bostadstomten.
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Årsarrendet för bilplatstomterna (LPA/LPA-1) 45205/9 och 15 eller tom-
terna som bildas av dem bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minimipriset 1 
euro per kvadratmeter tomtyta i enlighet med stadens allmänna praxis.

Arrendetiden 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 % och årsarrendet för andra tomter 5 
% av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga 
ändamål.

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av en 
behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stadsfullmäktige har 2.2.2022 § 22 beslutat om allmänna principer för 
utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet. En-
ligt beslutet för att bevara förutsägbarheten i stadens tomtöverlåtelse-
verksamhet är avsikten att de nya principerna och den nya verksam-
hetsmodellen införs med en övergångsperiod. Stadsstyrelsen fattar se-
nare ett beslut om övergångstiderna i sitt verkställighetsbeslut, efter att 
stadsmiljönämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna. I fråga om 
övergångstider är det ändamålsenligt att fortsätta överlåta de tomter för 
vilka man har fastställt arrendegrunder enligt gammal praxis. Den nya 
praxisen och de nya principerna kommer i regel att gälla endast tomter, 
vars utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till prissättningsfa-
sen vid tidpunkten då de allmänna principerna börjar tillämpas.

Avsikten är att tillämpningsanvisningarna presenteras för stadsmiljö-
nämnden i mars 2022 och efter det presenteras föreskrifterna om över-
gången som gäller tillämpningen av de fastställda principerna för 
stadsstyrelsen. Eftersom avsikten är att ta i bruk den nya praxisen och 
de nya principerna i fråga om de tomter vars utarrenderingsprocess in-
te ännu har avancerat till prissättningsfasen, och eftersom det närmare 
innehållet av föreskrifterna om övergången fortfarande är öppet, före-
läggs förslagen för arrendeprinciperna för åtminstone de projekt vars 
byggande inleds under 2022 för beslut i stadsfullmäktige. På grund av 
föreskrifterna om övergången tillämpas stadsfullmäktiges beslut 
1.10.1980 (ärende nr 18) för avkastningskravet i förslagen i fråga.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 151

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupungino-
sassa (Vartiokylä) sijaitsevien asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä auto-
paikkatonttien 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 54

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Klaavuntie 13, Rättärinpolku 2a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) 
sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12595 ja tonttijakoon 13587 
merkityn asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikkatonttien (LPA-
1/LPA) 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuo-
krausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 68
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Nordsjö, tomten 54145/1)

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunderna för tomten 54145/1 i ett 
kvartersområde för bostadshus (A) i Helsingfors stads 54 stadsdel 
(Nordsjö) i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplan nr 10810 har godkänts av stadsfullmäktige 26.9.2001 och 
vunnit laga kraft 2.4.2004. Enligt detaljplanen hör tomten 54145/1 till ett 
kvartersområde för bostadshus (A).

Tomten har en byggrätt på 1 000 m² vy och en yta på 1 965 m². Tom-
tens adress är Ridån 2/Piphyllan 3. Tomten fördes in i fastighetsregist-
ret 28.10.2004.
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En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Reserveringsbeslut

Tomtchefen har 31.5.2018 (§ 23) reserverat tomten 54145/1 för RentO 
Asunnot Oy för planering av fritt finansierade och oreglerade ägarbo-
städer fram till 31.12.2019. Reserveringen har förlängts till utgången av 
2021 genom tomtchefens beslut 13.12.2019 (§ 95) och 3.2.2021 (§ 5).

Kortfristig utarrendering

Chefen för teamet bostadstomter har genom sitt beslut 9.9.2021 (§ 
137) kortfristigt utarrenderat tomten 54145/1 till ett bolag som ska bil-
das för RentO Asunnot Oy:s räkning för ansökan om bygglov 
1.9.2021–31.8.2022.

Arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 54145/4 i ett kvartersområde för bostadshus (A) 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter 
våningsyta (nuvärde ca 779 euro/index 2049) för fritt finansierad ägar-
bostadsproduktion.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 3,12 
euro/m² vy i månaden.

Årsarrendet grundar sig på en utomstående värderares bedömning. 
Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Arrendetiden 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 % och årsarrendet för andra tomter 5 
% av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga 
ändamål.

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och eventuel-
la tilläggsvillkor som föreskrivs av en behörig tjänsteinnehavare i 
stadsmiljösektorn.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stadsfullmäktige har fattat beslut om allmänna arrendeprinciper för bo-
stadstomter och tomter som betjänar boendet 2.2.2022 (§ 22). Enligt 
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beslutet ska de nya principerna och den nya verksamhetsmodellen tas 
i bruk med en övergångsperiod för att bevara förutsägbarheten i sta-
dens tomtöverlåtelseverksamhet. Stadsstyrelsen fattar senare ett be-
slut om övergångstiderna i sitt verkställighetsbeslut efter att stadsmiljö-
nämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna. Det är ändamålsen-
ligt med sådana övergångstider att de tomter vars arrendegrunder har 
fastställts enligt gammal praxis ännu överlåts enligt gammal praxis. 
Den nya praxisen och de nya principerna kommer i regel att gälla en-
dast tomter vars utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till 
prissättningsfasen när de allmänna principerna tas i bruk.

Tillämpningsanvisningarna ska presenteras för stadsmiljönämnden i 
mars 2022. Efter det ska övergångsbestämmelserna om tillämpningen 
av fastställda principer presenteras för stadsstyrelsen. Eftersom den 
nya praxisen och de nya principerna ska tas i bruk för de tomter vars 
utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till prissättningsfasen 
och eftersom övergångsbestämmelsernas närmare innehåll fortfarande 
är öppet ska förslagen till arrendeprinciper för åtminstone de projekt 
som börjar byggas 2022 föreläggas stadsfullmäktige. På grund av 
övergångsbestämmelserna har stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 
(ärende nr 18) tillämpats för avkastningskravet i dessa förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
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För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 150

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 54. kaupungino-
sassa (Vuosaari) sijaitsevan asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 
54145/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 55

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Esirippu 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevan 
asemakaavaan nro 10810 sisältyvän asuinrakennusten korttelialueen 
(A) tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 69
Detaljplaneändring för Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1 i 
Mellungsby (nr 12421)

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 2 och 3 i 
kvarteret 47201 och gatu- och parkområden i 47 stadsdelen (Mellungs-
by, Mellungsbacka) enligt ritning 12421, daterad 27.10.2020, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil- Förslagstext
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jöcentralen i Nyland Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

De som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Den som skickat skrivel-
sen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (planlösningen) gäller tomterna 47201/2 (Asunto 
Oy Ounasvaarantie 2) och 47201/3 (Asunto Oy Pallaksentie 1), gatu-
områden samt grönområdet söder om Mellungsbackavägen. Detaljpla-
nen gör det möjligt att bygga betydligt mer ny bostadsvåningsyta i när-
heten av Mellungsbacka centrum bredvid metrostationen vid den pla-
nerade snabbspårvägslinjen (Jokerbana II). Detaljplanen har utarbetats 
eftersom stadens mål är att öka kompletteringsbyggande vid goda kol-
lektivtrafikförbindelser samt målet för de bostadsaktiebolag som ansök-
te om detaljplaneändringen är att utveckla markanvändningen på deras 
tomter genom rivning och nybyggnad.

I området planeras nybyggnad på så sätt att de nuvarande bostads-
byggnaderna rivs och ersätts med nytt och mer effektivt bygge. Det 
primära syftet är fortfarande boende. Mellungsbackavägen bereds för 
snabbspårvägsförbindelsen (Jokerbanan II).

Avsikten med detaljplanens lösning är att vid utmärkta kollektivtrafikför-
bindelser bygga ett livligt, trivsamt och mångsidigt stadskvarter, som 
kompletterar Mellungsbacka centrum.

Den nya bostadsvåningsytan är sammanlagt 57 300 m² vy varav 1 400 
m² vy anläggas på markplansvåningen för affärs-, kontors-, arbets- el-
ler servicelokaler och 7 800 m² vy för parkeringslokal. Tomternas ge-
nomsnittliga exploateringstal är ca e=3,1. Antalet invånare ökar med ca 
1 750. Minst 45 % av bostädernas lägenhetsyta ska uppföras som fa-
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miljebostäder, d.v.s. bostäder med minst tre bostadsrum och kök eller 
kokvrå. Högst 30 % av det totala antalet bostäder får vara enrumslä-
genheter och bostädernas genomsnittliga yta ska vara minst 28 m².

I samband med detaljplanen gjordes en trafikplan (ritning nr 6521) upp, 
enligt vilken en tillräcklig lokalreservering görs vid Mellungsbackavägen 
för att busslinje 560 ska kunna ändras till en spårväg. De kombinerade 
cykel- och gångbanorna på Mellungsbackavägen ändras så att de blir 
åtskilda. I kvarterets norra hörn reserveras plats för en gångbana.

Genom att genomföra detaljplanen ändras den nuvarande öppna kvar-
terstrukturen till en tät kvartersstruktur i likhet med innerstaden. Även 
antalet invånare i kvarteret ökar betydligt.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är det fråga om ett bostadsdo-
minerat område med beteckningen A2 (kvartersexploateringstalet är i 
huvudsak 1,0 - 2,0 men av grundad anledning kan den kvartersspecifi-
ka exploateringen även vara större än det), och dels som område för 
närcentrum C3. På Mellungsbackavägen har det anvisats en 
snabbspårvägsförbindelse, som kan även genomföras som en busslin-
je. Enligt Helsingfors underjordiska generalplan för 2021 (nr 12704) har 
området inga underjordiska lokalreserveringar. Detaljplanelösningen 
stämmer överens med generalplanerna ovan.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbin-
delser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt förebygga dif-
ferentieringen mellan olika områden.

Bostadsaktiebolagen ansökte om detaljplaneändring år 2014. Stads-
planeringsnämnden återremitterade förslaget till detaljplaneändring för 
ny beredning för att reda ut om projektet är ekonomiskt sett mer ge-
nomförbart med i någon mån mindre byggrätt samt för att beakta den 
nya parkeringsanvisningen (15.12.2015 § 406).

Utgångspunkter för området och nuläge

Planområdet ligger i omedelbar närhet av Mellungsbacka metrostation. 
Området är bebyggt och omfattar ett kvartersområde som består av två 
tomter, gatuområden vid Mellungsbackavägen, Pallasvägen och Ou-
nasvaaravägen samt ett smalt grönområde söder om Mellungsbacka-
vägen.
I kvarteret finns sju bostadsbyggnader med tre eller fyra våningar som 
stod klara på 1960-talet. Kvarteret ger ett grönskande intryck. Omfat-
tande parkeringsområden ligger vid Pallasvägen och Ounasvaaravä-
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gen. Övriga byggnader i omgivningen är flervåningshus i huvudsak 
med 4-6 våningar och en byggnad med tio våningar. Söder om Mell-
ungsbackavägen ligger ett småhusområde. I närheten av planområdet 
finns en dagligvaruaffär, en lågstadieskola och ett daghem.

För området gäller en detaljplan från år 1968 och delvist en detaljplan 
från år 1986. Enligt planerna utgör området ett kvartersområde för fler-
våningshus och gatu- och parkområde. Kvarterområdets maximivå-
ningstal är III och enligt detaljplanen uppgår byggrätten till 11 400 m² 
vy, vilken huvudsakligen har utnyttjats.

Helsingfors stad äger gatu- och parkområdena. Kvartersområdet är pri-
vatägt. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i 
lösningen har förhandlats fram med sökandena.

Kostnader för planlösningen

För staden medför planlösningen följande kostnader i prisnivån för april 
2020 exklusive mervärdesskatt:

 uppskattningsvis 0,8 miljoner euro för genomförande av trafikpla-
nens första skede

 Dessutom medför en utvidgning av fjärrvärmenätverket kostnader 
på ca 1,0 miljoner euro. De som innehar nätverken svarar för kost-
naderna.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får markanvänd-
ningsersättningar för de privatägda tomterna. Markanvändningsavtalet 
och föravtalet om fastighetsköp godkändes på stadens vägnar genom 
tomtchefens beslut 23.11.2021 § 68 och 70 och undertecknades 
10.1.2022.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de 
ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som 
kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till 
påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med 
olika tjänster inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 Helen Ab 
 Helen Elnät Ab
 Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
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 Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljöt-
jänster (HRM)

 fostrans- och utbildningssektorn 
 kultur- och fritidssektorns stadsmuseum.

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning och om beredningsmaterialet:

 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) hade in-
genting att yttra om programmet för deltagande och bedömning.

 Ställningstagandet från Samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) gällde förberedelser för Jokerbanan 2 samt dess anslut-
ningssystem och infartsparkering.

  

 Stadsmuseets ställningstagande gällde det sätt planerats för 
kompletteringsbygget i förhållande till den omgivande stadsstruktu-
ren samt dokumentation av det befintliga byggnadsbeståndet före 
rivningsarbetena.

De frågor som tagits upp i ställningstagandena har beaktats i planlägg-
ningsarbetet på följande sätt:

 En lokalreservering för en korsningslösning lämplig för snabbspår-
väg har beaktats. Det är möjligt att styra korsningen vid Mellungs-
backavägen och Pallasvägen även med trafikljus.

 I planlösningen förutsätts en historisk dokumentation av kvarteret 
innan bygg- och rivningslov beviljas.

Bemötandena till ställningstagandena anges i rapporten om växelver-
kan.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om be-
redningsmaterialet gällde

 områdets allmänna utveckling och Mellungsbacka centrum
 byggsättet och byggandets kvalitet
 planlösningens konsekvenser för miljön och grannskapet
 affärslokaler
 rivning
 trafik och parkering
 marken
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 den kommande befolkningsstrukturen
 planeringsprocessen och innehållet i programmet för deltagande 

och bedömning.

Åsikterna har beaktats i planläggningen på följande sätt:

 I planlösningen har byggandet graderats på så sätt att de högsta 
byggnaderna i regel ligger i kvarterets södra kant vid Mellungsbac-
kavägen och de lägre byggnaderna i kvarterets norra kant vid Ou-
nasvaaravägen.

  

 En skuggstudie har utarbetats av referensplanen.

 I detaljplanen anges bestämmelser som styr byggandets kvalitet 
och förutsätter att Helsingfors grönytefaktor iakttas.

  

 I planen förutsätts att affärslokaler placeras i gatunivån vid Pallas-
vägen och Mellungsbackavägen.

  

 Som en del av projektet undersöks lösningar som gäller cirkulär 
ekonomi och det förutsätts att en rivningskartläggning utarbetas.

 I planen förutsätts att familjebostäder byggs och att   antalet en-
rummare begränsas samt att en bestämmelse om enrummarnas 
genomsnittsyta utfärdas.

 I planbeskrivningen har det felaktiga yttrandet om tomternas ägare 
korrigerats och programmet för deltagande och bedömning har 
uppdaterats.

Det lämnades in åtta skriftliga åsikter. Bemötandena till åsikterna pre-
senteras i rapporten om växelverkan.

Offentligt framläggande av planförslaget

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 25.5–23.6.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
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Det gjordes 3 anmärkningar mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningarna gällde:

•       kvantiteten och höjden på kompletteringsbygget 

•       närmiljöns betydelse och gårdsområden

•       parkering och metrostation

•       olägenheter orsakade av rivning och byggande

•       befolkningsstruktur

•       kalkyler för klimatavtryck

•       planprocessens lagenlighet

Myndigheternas utlåtanden

HRM och stadsmuseet lämnade in utlåtanden. Påpekandena i utlåtan-
den gällde allmänna vattenledningar och kvantiteten på komplette-
ringsbyggande.

Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra: Helen 
Ab, Helen Elnät Ab och HRT.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkning-
arna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemö-
tandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detalj-
planens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. 
För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista 
kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutok-
set).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Skrivelsen som kom in

En aktieägare i Asunto Oy Ounasvaarantie 2 lämnade in en skrivelse 
till staden som anlände 9.11.2021 och där det i detalj beskrivs projek-
tets historia bl.a. med tanke på beslutsfattandet i Asunto Oy Ounasvaa-
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rantie 2. Skribenten är en av de aktieägare som från början har motsatt 
sig rivningsprojektet och som ville genomföra ett stambyte i bolaget i 
stället för att riva ner alla husbolagets byggnader. Skribenten ber att 
staden som myndighet noggrant utreder huruvida planprojektet och bo-
lagets beslutsfattande är lagenliga innan detaljplanen presenteras för 
stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Skrivelsen finns som bilaga i för-
slaget. Skrivelsen har även tillställts stadsmiljönämndens medlemmar 
per e-post 26.5.2020.

Stadsstyrelsen konstaterar att projektet har varit aktuellt sedan år 2014. 
Stadsplaneringsnämnden återremitterade det första planförslaget för ny 
beredning på de grunder som nämns ovan. I motiveringen till besluts-
förslaget framhölls det att ”Enligt den nuvarande lagen om bostadsak-
tiebolag krävs bolagstämmans enhälliga beslut om projektet för att 
planändringen kan behandlas av stadsfullmäktige.” Lagen om bostads-
aktiebolag (1599/2009) mildrades på den punkt som gäller kravet om 
bolagsstämmans enhälliga beslut år 2019 (183/2019) och efter det in-
ledde staden planeringen av planprojektet på nytt. Med stöd av den 
nuvarande lagstiftningen är det möjligt att genomföra rivning och åter-
uppbyggnad i ett bostadsaktiebolag om 4/5 av aktierna på bolags-
stämman stöder projektet. I övrigt innehåller lagen mycket noggranna 
förutsättningar för hur beslut i ett bolag ska fattas, varutöver bolags-
stämmans beslut omedelbart ska registreras. bolagen Pallaksentie 1 
och Ounasvaarantie 2 kom slutligen fram till att alla aktieägare i båda 
bolagen undertecknade projektets avtalsdokument i detta skede.

Enligt den nya lagen om bostadsaktiebolag kan bolagets beslut om riv-
ning och nybygge fattas före eller efter den lagakraftvunna planändring 
som behövs för att projektet ska kunna genomföras. Ett privaträttsligt 
beslut och ett planprojekt i enlighet med markanvändnings- och bygg-
lagen är separata, vilket uttrycks även i högsta förvaltningsdomstolens 
beslut HFD 2009:63. Beslutets beskrivning har följande lydelse: ”Ären-
det gäller godkännandet av en detaljplaneändring. I den plan som 
stadsfullmäktige hade antagit hade man på platsen för det nuvarande 
köpcentret anvisat ett kvartersområde för höghusbostäder Med sitt be-
slut hade fullmäktige dock inte slutligt avgjort frågan om köpcentret 
skulle rivas, även om planlösningen gjorde detta möjligt. Med planlägg-
ningsbeslutet hade man inte tagit ställning till det privaträttsliga förhål-
landet mellan markägaren och arrendatorn utan till denna del tillämpa-
des den lagstiftning som gällde dessa samt arrendekontraktet.”

I ljuset av rättsfallet ovan verkar det som att bolagets inre beslutsför-
måga inte i sig är ett hinder för att planen godkänns, men ärendet har 
dock haft faktisk betydelse för projektets möjlighet att framskrida och 
därför var det ändamålsenligt att informera nämnden om frågan.



Helsingfors stad Protokoll 5/2022 251 (324)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
16.03.2022

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

Med hänvisning till detta anser stadsstyrelsen att de frågor som i skri-
velsen framgår om planläggningsförfarandet inte enligt lagen hindrar 
detaljplanen att gå vidare till beslutsfattandet. Inte heller är staden be-
hörig att i projektets olika skeden granska korrektheten av beslutsfat-
tandet inom de bolag som ansöker om planändringen.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kirje kaupungille 9.11.2021 ilman liitteitä
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ptk 15.12.2015_Ounasvaarantie 2 

Pallaksentie 1
7 Asunto Oy Ounasvaarantie 2n asemakaavan muutoshakemus
8 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1n asemakaavan muutoshakemus
9 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Ounasvaarantie 2 

(12241) allekirj
10 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Pallaksentie 1 

(12241) allekirj

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

De som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Den som skickat skrivel-
sen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 152

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) korttelin 47201 tonttien 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueiden ase-
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makaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12421 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.  

14.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 643

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Hankenumero 1483_5, 1483_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12421 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47201 tontteja 2 ja 3 sekä katu- ja 
puistoalueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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- Asunto Oy Ounasvaarantie 2: 2 000 euroa
- Asunto Oy Pallaksentie 1: 2 000 euroa.

Käsittely

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Anri Linden. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2020

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Mell-
unmäessä Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien välissä 
sijaitsevaa korttelialuetta, Pallaksentien, Ounasvaarantien ja Mellun-
mäentien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa vi-
heraluetta koskevasta 25.5.2020 päivätystä asemakaavan muutoksen 
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisraken-
tamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan 
uudella tehokkaammalla rakentamisella. Tavoitteena on luoda Mellun-
mäen keskustaa täydentävä monimuotoinen ja elävä kaupunkikortteli-
kokonaisuus. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu 
nykyisestä ja avoin, lähiöille tyypillinen, korttelirakenne muuttuu kan-
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takaupunkimaiseksi puoliumpinaisten korttelien kokonaisuudeksi. Kort-
telin pääasiallinen käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen. 
Lisäksi Mellunmäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-
Jokeri II). Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden 
mukaisesti tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista 
edistävä kaavaratkaisu. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategis-
ten tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja 
Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-
kusta-alueen kehittämistä.

Esillä olevassa asemakaavan muutoksen ehdotuksessa suunnittelua-
lue on kokonaisuudessaan osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
AK. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerroslu-
kumäärä vaihtelee rakennusaloittain kuudesta kahteentoista. Korttelin 
ulkoreunoilla rakennukset on määrätty rakennettavaksi kiinni katualu-
eeseen, sisäosissa yleiselle jalankululle varattuun alueen osaan. Su-
unnittelualueen kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on annettu 
lukuisia määräyksiä esimerkiksi julkisivumateriaaleista, joina tulee käyt-
tää paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai 
puuverhousta, pihan puolella käy myös jälkisaumattu tiililaatta. Myös 
julkisivujen jäsentelystä, aukotuksesta, parvekkeista ja kattomuodosta 
on annettu määräyksiä. Samoin pihoja ja ulkoalueita koskien on 
määrätty esimerkiksi niiden jäsentelystä materiaalein, istutuksin, kalu-
stuksin ja valaistuksen avulla, istuttamisesta myös maanvaraisin puin ja 
pensain ja kielletty aitaaminen tonttien välillä. Kaavaratkaisulla edellyte-
tään energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista 
tonteilla ja hulevesien hallintaan ja viherkertoimeen liittyen on myös 
useita määräyksiä. Nykytilanteeseen verrattuna rakentamisen mitta-
kaava muuttuisi siten olennaisesti ja kaavaratkaisu muuttaisi merkit-
tävästi sekä suunnittelualueena olevan korttelin että Mellunmäentien 
katutilan luonnetta, samoin kuin tilannetta suunnittelualueen naapuri-
kortteleissa ja eteläpuolisella omakotialueella sekä siihen liittyvällä istu-
tettavaksi alueen osaksi määritellyllä alueella.

Asemakaavamuutoksen aiemmissa vaiheissa kaupunginmuseo on to-
dennut, että Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden 
täydennysrakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Suunnit-
telualueella nykyisin sijaitsevista asuinkerrostaloista kaupunginmuseo 
on todennut, että nämä arkkitehti Lauri Silvennoisen (1921-1969) vuo-
sina 1967-1968 suunnittelemat asunto-osakeyhtiöt edustavat Mellun-
mäen ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä 
on paikallishistoriallista merkittävyyttä. Nämä seitsemän kolmikerrok-
sista, osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa ovat 
huomattavien muutosten myötä kuitenkin menettäneet alkuperäiselle 
arkkitehtuurilleen ominaiset piirteensä, eivätkä siten ominaispiirteiltään 
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enää edusta suunnittelijansa tuotannossaan tavoittelemaa laadukasta 
elementtirakentamista. Kokonaisuuden voidaan katsoa edustavan kui-
tenkin Mellunmäen kerrostalorakentamisen varhaisvaiheelle tyypillistä 
asuinkerrostalokorttelia niin kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaaval-
taan. Kortteli on ilmeeltään myös hyvin vehreä, sillä pihojen puut ovat 
kookkaita ja korttelia reunustaa joka puolelta viherkaistale, jonka 
istutusten taakse rakennukset osittain jäävät. Koska uuden asemakaa-
van myötä suunnittelualueelle tavoiteltava muutos tulee olemaan huo-
mattava niin rakennuskannan, kaavoitusperiaatteiden kuin kaupunkiku-
vankin kannalta, on kaupunginmuseo pitänyt tärkeänä korttelin ja sen 
nykyisten rakennusten dokumentointia hyvissä ajoin ennen mahdollis-
ten ensimmäisten purkamistöiden alkamista. Esillä olevassa asema-
kaavaehdotuksessa on määrätty, että ennen rakennus- tai purkuluvan 
hyväksymistä on luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Asemakaava-
selostuksen mukaan korttelista tulee laatia rakennushistoriallinen do-
kumentointi ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Tältä osin 
kaupunginmuseon asemakaavan muutokselle asettamat tavoitteet on 
siis otettu huomioon.

Toistuvasti kaavaprosessin aikana kaupunginmuseo on kuitenkin tu-
onut esiin myös sen, että Helsingin esikaupunkialueilla ja lähiöissä 
myös alueiden täydennysrakentamisessa on ympäröivä kaupunkira-
kenne, sen mittakaava ja ominaispiirteet tärkeää ja toivottavaa ottaa 
huomioon. Kehityksen tulee olla kulttuurisesti kestävää ja vastuullista ja 
alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominaiset piir-
teet ja vahvistaa niitä. Myös Mellunmäen ja Vesalan tekeillä olevien 
suunnitteluperiaatteiden Visio 2050:ssä on nostettu erääksi painopiste-
eksi se, että näissä kaupunginosissa on nähtävissä kerrostunut kau-
punkirakenne, rakentamisen eri aikakaudet ja mittakaavat. Pääperiaat-
teiden mukaan alueella säilytetään ja vahvistetaan alueen rakennus-
kannan ja kaupunkikuvan eri aikakausien kerrostumia. Kaupunginmu-
seo pitää valitettavana, etteivät Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 
asemakaavan muutoksessa nämä alueen olemassa olevaan rakennet-
tuun ympäristöön ja sen ominaisluonteeseen perustuvat tavoitteet ole 
ohjanneet suunnittelua, vaan ensisijaisesti rakentamisen suuri määrä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 29.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.05.2020 § 28



Helsingfors stad Protokoll 5/2022 257 (324)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
16.03.2022

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

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12421 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12421
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2015
Pohjakartta valmistunut: 27.3.2020 Uusinta (ensi tilaus 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Ksv 1483_5, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1, karttaruutu 667788-99

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sen sel-
vittämiseksi, olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin 
verran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen 
huomioimiseksi.
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Käsittely

15.12.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, 
olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pie-
nemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioi-
miseksi.

Kannattaja: Risto Rautava

Palautusehdotus:
Pekka Buttler: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa kaa-
vaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
- rakennustehokkuus korttelin alueella rajoitetaan maksimissaan 
e=1,8aan
- korttelissa maksimikerrosluku on 6 (pistemäisesti 8) korttelin pohjois- 
ja länsilaidoilla, sekä 8 (pistemäisesti 10) korttelin etelä- ja itälaidoilla.
- korttelin sisäpiha jätetään jakamattomaksi, yhtenäiseksi tilaksi
- korttelin kaikilla laidoilla jätetään vähintään 2,0 metrin tila jalk-
akäytävälle julkisivun ja ajoradan väliin.
- kortteliin sovelletaan uuden laskentanormin mukaista autopaikanor-
mia 1pp/140 k-m2.

Jäsen Buttlerin palautusehdotus raukesi kannattamattomana. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, olisiko 
hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä 
rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, 
Jaakko Meretniemi, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Soininvaaran palautusehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 0.
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08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.4.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 1196-00/15 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1, ase-
makaavan muutoshakemus Mellunkylän korttelin 47201 tontilla 2, 
10.4.2015 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asun-
to Oy Pallaksentie 1:n tontteja, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ou-
nasvaarantie 2 ja 4 ja Pallaksentie 1. 

Alue sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Metroaseman lä-
hiympäristön lisärakentaminen on toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Alueen nykyiset kolmekerroksiset rakennukset ovat valmistuneet 1960-
luvulla. Ympäristön muut asuinrakennukset ovat pääosin 3-10 -
kerroksisia kerrostaloja. Mellunmäentien eteläpuolella on pientaloalue. 

Alueelle on suunnitteilla uudisrakentamista siten, että nykyiset raken-
nukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. 
Alueen rakennusoikeus noin viisinkertaistuu nykyisestä ja avoin kortteli-
rakenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Pääasiallinen 
käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisu-
unnitelmasta. Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat 
lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
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silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Mellunmäessä sijaitsevan Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n 
ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja eli korttelia 47201 koskevasta 
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kanta-
naan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäen metroaseman naapurissa, ase-
man kaakkoispuolen korttelissa. Kyseisessä korttelissa sijaitsee kaksi 
asunto-osakeyhtiötä, yhteensä seitsemän kolmikerroksista, osin maan-
päällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa. Kyseisen kokonai-
suuden on suunnittelut arkkitehti Lauri Silvennoinen vuosina 1967-
1968. Nämä tasakattoiset, täyselementtirakenteiset asuinrakennukset 
olivat alun perin julkisivuiltaan pääosin kalkkikivirouhepintaista, osin 
maalattua betonia. Lamellitalot on sijoitettu Ounasvaarantien ja Mell-
unmäentien suuntaisesti, irti katulinjoista niin, että huoneistot aukeavat 
pääosin pihoille koilliseen ja lounaaseen. Kortteli on ilmeeltään hyvin 
vehreä, sillä pihojen puut ovat kookkaista ja korttelia reunustaa joka 
puolelta viherkaistale, jonka istutusten taakse rakennukset osittain 
jäävät.

Arkkitehti Lauri Silvennoinen (1921-1969) tunnetaan ennen kaikkea 
Pihlajamäen lounaisosan asuinrakennusten suunnittelijana ja betonie-
lementtirakentamisen kehittäjänä. Jo opiskeluaikanaan Silvennoinen 
tutustui erilaisiin uusiin rakentamismenetelmiin. 1960-luvulla hän so-
velsi elementtitekniikkaa uusissa asuinkerrostaloissa ja betoniraken-
nuksissa. Suomen Arkkitehtuurimuseon arkkitehtiesittelyn mukaan hän 
tulikin tunnetuksi innovatiivisena arkkitehtina, joka näki elementtiraken-
tamisen taiteena. 

Suunnittelualueen molemmissa yhtiöissä on tehty 2000-luvun kuluessa 
mittavia korjauksia. Rakennusten julkisivut on lisälämmöneristetty ja 
rapattu ulkoapäin. Ikkunat on uusittu, samoin vesikatot ja toisessa yh-
tiössä tasakatot on muutettu muodoltaan pulpettikatoiksi. Rakennusten 
hahmo on periaatteessa säilynyt, mutta julkisivujen elementtirakentee-
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seen perustuvat ominaispiirteet ja materiaalien alkuperäisyys ovat mu-
utosten myötä kadonneet.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen koko nykyisen rakennuskannan purkaminen ja kor-
vaaminen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Ra-
kennusoikeus on tarkoitus noin viisinkertaistaa ja nykyinen avoin kortte-
lirakenne muuttaa umpikortteliksi. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan 
Mellunmäen keskustaa täydentämään monimuotoista ja elävää kau-
punkikorttelia. Korttelin muutoksesta on teetetty Arkkitehdit NRT:n laa-
tima ja 23.10.2014 päiväämä hankesuunnitelmavaiheen luonnossuun-
nitelma. Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisvaihtoehtoa ei 
ole esillä, vaan erilaisten tutkielmien kautta on päädytty esittämään 
kahden pihan ympärille kiertyvien 3-16-kerroksisten lamelli- ja pistetalo-
jen muodostamaa umpikortteliratkaisua, jossa talot on sijoitettu katulin-
joihin kiinni.

Mellunmäki kuuluu Mellunkylän kaupunginosaan, joka on yksi Helsingin 
pitäjän vanhoista kylistä. Alueella oli vähäistä omakotiasutusta jo ennen 
toista maailmansotaa ja rakentaminen kiihtyi sodan jälkeen rintamami-
esten asutuksen myötä. 1960-luvun alkuun asti Mellunkylässä oli vain 
pientaloasutusta, mutta 1960-luvun kuluessa alkoi Kontulan ja Mellun-
mäen kerrostaloalueiden rakentaminen. Mellunmäen pohjoisosan käsit-
tävän alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1968 ja pitkälti 
sen mukaisesti on rakennettu myös nyt esillä oleva suunnittelualue. 
Kyseisessä asemakaavassa suurin osa kortteleista varattiin kerrostalo-
rakentamiselle, jonka kerroslukumäärä vaihteli kolmesta seitsemään. 
Kaava perustuu avoimeen korttelirakenteeseen, jossa rakennusalat on 
sijoitettu lähinnä väli-ilmansuuntien mukaiseen koordinaatistoon. Kort-
teleiden avoimuutta on korostettu määräyksellä, jonka mukaan korttelin 
sisällä olevia tontinrajoja ei saa aidata. Vehreyttä alueelle on puo-
lestaan tavoiteltu määräyksellä, jonka mukaan rakentamattomat alueet, 
joita ei käytetä pysäköimiseen tai ajoteinä, tulee jättää luonnontilaiseksi 
tai istuttaa. Suunnittelualueen ja Mellunmäen lounaispuolella sijaitseva 
pientaloalue oli osin rakentunut jo ennen kaavan laatimista.

Suunnittelualueen itäisemmän tontin itäosan poikki on lounais-koillis –
suunnassa  mennyt Mellunmäentietä Ounasvaarantielle ensimmäisen 
maailmansodan aikainen tykkitie vielä  1960-luvun lopulla. Tie on kui-
tenkin tuhoutunut asuinrakennusten ja muiden rakennustöiden takia. 
Täten kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole suunnittelualueella.

Suunnittelualueeseen kuuluvat asunto-osakeyhtiöt ovat Mellunmäen 
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on pai-
kallishistoriallista merkittävyyttä. Huomattavien muutosten myötä ne 
ovat menettäneet alkuperäiselle arkkitehtuurilleen ominaiset piirteenä, 
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eivätkä siten enää edusta suunnittelijansa Lauri Silvennoisen tuotan-
nossaan tavoittelemaa laadukasta elementtirakentamista. Kokonaisuus 
edustaa kuitenkin Mellunmäelle tyypillistä asuinkerrostalokorttelia niin 
kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaavaltaan. Esillä olevassa ase-
makaavan muutoksessa lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on kuitenkin otet-
tu kantakaupungin uusille asuinalueille tyypillinen tiivis umpikorttelirat-
kaisu ja korkeat, jopa kuusitoista kerrosta korkeat rakennusmassat. 
Uuden kaavan mukainen kortteli tulisi eroamaan huomattavasti ympär-
öivistä kerrostalokortteleista ja muuttamaan olennaisesti myös Mellun-
mäentien katutilaa juuri pientaloalueen kohdalla.

Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden täyden-
nysrakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Kaupunginmuseo 
esittää kuitenkin huolensa tavasta, jolla alueen täydennysrakentamista 
on lähdetty viemään eteenpäin. Alle kymmenen vuotta sitten täydelli-
sesti peruskorjatun rakennuskannan purkaminen vaikuttaa kestävän 
kehityksen näkökulmasta hälyttävältä. Kortteliin esitetyn uuden raken-
nusoikeuden mitoitus on huomattavan suuri ja johtaa mittakaavaltaan 
ympäristöstään rajusti poikkeavaan kokonaisuuteen. Näin mittavalla 
rakennusoikeuden lisäämisellä yhdessä korttelissa voi olla huomattavia 
vaikutuksia myös tuleviin kaavahankkeisiin ja koko ympäristön kehityk-
seen. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että esikaupunkialueilla ja lähi-
öissä alueiden täydennysrakentamisessa ei lähdettäisi mitätöimään 
menneiden vuosikymmenten kaavoituksellisia ratkaisuja ja raken-
nusperintöä. Kehityksen tulee olla myös kulttuurisesti kestävää ja 
vastuullista ja alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle 
ominaiset piirteet ja vahvistaa niitä. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä olevaa 
suunnittelualuetta käsitellään täysin uudisrakentamisen näkökulmasta. 
Hanketta on myös viety asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmavaiheessa jo huomattavan pitkälle. Koska suunnittelualu-
een muutos tulee olemaan huomattava niin rakennuskannan, kaavoi-
tusperiaatteiden kuin kaupunkikuvankin kannalta, tulee kortteli ja sen 
nykyiset rakennukset dokumentoida hyvissä ajoin ennen ensimmäisten 
purkamistöiden alkamista. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta 
huomautettavaa Mellunmäen Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja to-
teaa, ettei sen ole tarpeen olla osallisena asemakaavamuutoksen jat-
kovaiheissa.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.3.2015
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HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisunnitelmasta nro 1196-00/15. Alueelle suunnitellaan uu-
disrakentamista siten että nykyinen avoin korttelirakenne muutetaan 
kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Suunnittelualue sijaitsee Mell-
unkylässä Ounasvaarantien, Pallaksentien ja Mellunmäentien rajaamil-
la tonteilla. 

Mellunmäentielle toteutetaan tulevaisuudessa poikittainen joukkoliiken-
teen runkolinja Jokeri 2.  HKL:n kantana on, että Jokeri 2, joka tulevai-
suudessa liikennöidään pikaraitiovaunuilla, aiheuttaa melu- ja tärinä-
haittoja viereisiin kiinteistöihin. Nämä raitiotien liikennöinnistä aiheutu-
vat ympäristöhaitat tulee huomioida kiinteistöjen rakennusmääräyksis-
sä.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 70
Detaljplaneändring för Skattsökarvägen 2-4 i Mellungsby (nr 12717)

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteren 47307 och 
47308 och park- och gatuområden i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mell-
ungsbacka) enligt ritning 12717, daterad 11.1.2022, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12717 kartta, päivätty 11.1.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12717 selostus, päivätty 11.1.2022, päi-

vitetty Kylk:n 18.1.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 13.9.2021, täydennetty 11.1.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7162/11.1.2022)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsingfors-
regionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller kvartersområdena 47307 och 47308 samt 
gatu- och parkområdena. I kvartersområdet ligger Helsingfors stads 
bostäder Ab:s (Heka) hyresbostäder. Som utgångspunkt för planering-
en angavs att fastigheten rivs och i stället byggs nya bostadshus som 
bättre svarar mot nutidens och framtidens behov. Det nya byggandet 
genomförs som byggande i trä.

Avsikten med planlösningen har i synnerhet varit att Klenodparken och 
de nya bostadsbyggnaderna skulle bilda en trivsam oas i stadslivet vid 
utmärkta kollektivtrafikförbindelser.

Våningsytan för de byggnader som ska rivas uppgår till 11 300 m² vy 
och planlösningens totala våningsyta till 18 900 m² vy, så att genom 
ändringen ökar våningsytan med 7 500 m² vy. Det genomsnittliga ex-
ploateringstalet för tomterna är e=1,34. Antalet invånare ökar med ca 
200.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen 
(ritning nr 7162). I trafikplanen anges att det är möjligt att på gatuområ-
det vid Skattesökarvägen bygga gång- och cykelvägar i enlighet med 
det målsatta nätet för cykeltrafik och göra reservering för parkerings-
platser för kvarterets gäster och kunder samt bygga väntrum vid buss-
hållplatserna.

Genomförandet av planlösningen påverkar särskilt så att de nuvarande 
flervåningshus byggda av betongelement ersätts med mera effektivt 
nybygge.

Koldioxidsnålt byggande

I detaljplanelösningen förutsätts att de nya byggnaderna byggs i hu-
vudsak av trä och att byggnadernas fasader ska i huvudsak vara bräd-
fodrade. Att bygga vid goda kollektivtrafikförbindelser minskar behovet 
av bilar i enlighet med miljöprogrammets mål. I framtiden kommer kol-
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lektivtrafikförbindelser på området ytterligare förbättras när Vandaspå-
ran och Jokerbana II byggs som har planerats.

Rivning av byggnaderna i sig inte orsakar något större klimatutsläpp. 
Nybyggandet orsakar dock alltid utsläpp. För att beräkna detaljplane-
lösningens kolutsläpp utnyttjades verktyget HAVA (en metod för beräk-
ning av detaljplaners klimatavtryck i Helsingfors) som beaktar rivning.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är området i huvudsak ett bo-
stadsdominerat område med beteckningen A2 och delvis ett bostads-
dominerat område med beteckningen A3. Enligt den underjordiska ge-
neralplanen 2021 för Helsingfors (nr 12704) är det fråga om ett yt-
bergsområde i ytterstaden. Den nu utarbetade detaljplanelösningen 
stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

I Helsingfors stadsstrategi för 2021–2025, Läge för tillväxt är Mellungs-
by ett av de områdena för stadsförnyelse. Planlösningen bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja bostadspro-
duktion och utveckla Helsingfors som en stad med ett nätverk för spår-
trafik, förbättrar förutsättningar för gång- och cykeltrafik i området samt 
bidrar till att Mellungsbacka centrumområde utvecklas som en del av 
stadsförnyelse.

Utgångspunkter för området och nuläge

För området gäller flera detaljplaner.

Enligt detaljplanen nr 8600 (godkänt 2.11.1984) utgör kvarteren ett 
kvartersområde för flervåningshus med beteckningen AK. Klenodpar-
ken utgör i huvudsak ett parkområde (VP) och vid kvartersområdet lig-
ger ett litet lekparksområde (VK). De övriga detaljplaner som gäller för 
planområdet gäller gatu- och parkområden. I fråga om dem görs inga 
ändringar i beteckningarna i planerna.

Helsingfors stad äger markområdena i planområdet. Detaljplanelös-
ningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför följande kostnader för 
staden, exklusive mervärdesskatt:

Gator 0,4 miljoner euro
Flyttning av ledningar 0,2 miljoner euro
SAMMANLAGT 0,6 miljoner euro
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Gator omfattar kostnader för de ändringar som gäller trafikområden.

Flyttning av ledningar omfattar nybyggnad av en vattenförsörjningsled-
ning som löper genom kvartersområdet. Kostnaden preciseras när led-
ningens närmare linje planeras. Staden kommer överens om kostnads-
fördelningen med den som innehar linjen.

Värdet av den nya byggrätten för våningsytan som planläggs uppgår till 
ca 10 miljoner euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de 
ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som 
kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till 
påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med 
olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljöt-
jänster (HRM)

 Stadskansliet / Områdesbyggnadsprojekt för förortsområdena
 Helsingfors stads hyresbostäder (HEKA)
 stadsmuseet, kultur- och fritidssektorn

Tre myndigheter lämnade in ställningstaganden om programmet för 
deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet. HRM konsta-
terar i sitt ställningstagande att vattenförsörjningsledningar i området 
ska beaktas i planeringen av området.
Frågorna i ställningstagandet har beaktats i planläggningsarbetet på så 
sätt att de nya vattenförsörjningsledningarna har planerats som en del 
av detaljplanelösningen.

Stadsmuseet konstaterar i sitt ställningstagande att ”planområdet och 
dess närmiljö karakteriseras av flervåningshus från 1980- och 1990-
talen då skalan och höjden av byggnaderna i en halvöppen kvarters-
struktur bevarades som måttliga. Även tomternas förhållande till gröns-
kan är karakteristiskt för planområdet. Man lyckas bäst i att bevara om-
rådets egenskaper och styrkor genom att bevara och reparera det be-
fintliga byggnadsbeståndet, vilket ska utredas ytterligare även med 
tanke på hållbar utveckling. Även måttlig kompletteringsbyggnad på 
tomterna kan vara möjligt genom att bevara befintliga bostadshus. Med 
hänvisning till det som nämns ovan anser stadsmuseet att det är viktigt 
att beakta områdenas egenskaper och styrkor, som lyfts fram i plane-
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ringsprinciperna för Mellungsbacka och Ärvings, när områdena i fråga 
utvecklas. Med tanke på att värna om kulturmiljön, ska detaljplaneänd-
ringen för Skattsökarvägen 2-4 möjliggöra även renovering och beva-
rande av det befintliga byggnadsbeståndet vid sidan av det eventuella 
tillbyggandet. Genom ett byggnadssätt som berättar om byggnadsfaser 
och respekterar grönskan och en mänsklig skala skapas en skiktad och 
mänsklig livsmiljö.”

Frågorna i ställningstagandet har beaktats i planläggningsarbetet så att 
den halvöppna kvartersstrukturen har bevarats i nybyggandet. Att ny-
byggnaderna placeras på mer eller mindre samma platser som de 
byggnader som rivs gör det möjligt att bevara en del av det befintliga 
trädbeståndet på tomterna. Genom gruppering av nybyggnaderna på 
Klenodparkens sida strävar man efter att säkerställa att det nya bo-
stadskvarteret öppnar sig mot Klenodparken på samma sätt som de 
befintliga byggnaderna, samt att den skiktade skalan bevaras. Ett mål 
är att värna om områdets särdrag inom ramen för generalplanens ef-
fektivitet. Allt effektivare byggande kommer dock att ändra även på bo-
stadsområdets karaktär.

HRT konstaterar i sitt ställningstagande att enligt bolagets synpunkt är 
kompletteringsbyggande vid goda kollektivtrafikförbindelser och i när-
heten av Mellungsbacka metrostation motiverat.

Åsikter

Det kom in en skriftlig åsikt om programmet för deltagande och be-
dömning samt beredningsmaterialet. Enligt åsikten ska i byggandet be-
aktas om byggnadernas glasning kan utgöra en fara för fåglar och att 
hålbyggande fåglars häckningsplatser i byggnader och deras livsmiljöer 
bevaras i tillräcklig utsträckning. Om det upptäcks häckningskolonier i 
de byggnader som ska rivas, lönar det sig att erbjuda tillfälliga häck-
ningsplatser i samband med paviljongsbyggnader eller i byggplatsens 
stängsel. Häckning ska beaktas även när tidpunkten för rivningen fast-
ställs.

Åsikten har beaktats i planläggningsarbetet så att åsikten har skrivits in 
i planbeskrivningen.

Offentligt framläggande av planförslaget

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 13.9-12.10.2021, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in en enda anmärkning mot detaljplaneförslaget.
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Påpekandena i anmärkningarna gällde det rivande nybyggandets kli-
mateffekter samt hantering av avfallet efter rivningen. Därutöver lyfte 
påpekandet fram motiveringar för att ”i stället för att riva byggnaderna i 
Skattsökarvägen 2–4 och bygga nya byggnader borde de befintliga 
byggnaderna byggas om, utrustas med hissar och eventuellt höjas med 
våningar med träkonstruktion.” Den som lämnade in påpekandet beto-
nar att med tanke på koldioxidutsläpp är målet att omedelbart minska 
på utsläppen, medan staden motiverar nybyggandet bland annat med 
en positiv inverkan på utsläppen på lång sikt och generalplanens mål 
att förtäta stadsstrukturen och öka bostadsproduktionen.

HRM, stadsmuseet och fostrans- och utbildningssektorn gav utlåtanden 
om detaljplaneförslaget.

Med tanke på att värna om kulturmiljön konstaterar stadsmuseum 
bland annat följande:

I detaljplanens skede för programmet för deltagande och bedömning 
hänvisade stadsmuseet till utkastet till planeringsprinciperna för Mell-
ungsbacka och Ärvings, vilket lyfter fram dessa områden och deras 
egenskaper och styrkor. Stadsmuseet ansåg i princip att planerings-
principerna i många avseenden stöder värnandet av kulturmiljön och 
bevarandet av det befintliga byggnadsbeståndet. Sådana egenskaper 
är t.ex. en stadsstruktur som andas, den synliga skiktade stadsstruktu-
ren, byggandets olika tidsperioder och skalor, en trygg miljö för gång- 
och cykeltrafik samt goda förbindelser till de omgivande rekreationsom-
rådena.

Museet ansåg även att den mänskliga skalan i planområdets bygg-
nadsbestånd från 1980-talet och den gröna miljö som omger byggna-
derna, skapas av växter som har växt under årtionden, skulle ändras 
avsevärt vid detaljplaneändringen och bli mer byggd och tätare. Enligt 
museet är den här ändringen som baserar sig enbart på rivning och 
stor nybyggnad inte ett syfte med tanke på värnandet av kulturmiljön.

Fostrans- och utbildningssektorn anser i sitt utlåtande att det är viktigt 
och nödvändigt att områdets bostadsfördelning utvecklas så att den blir 
mer mångsidig, och att antalet andra än stadens hyresbostäder ökas i 
enlighet med stadsförnyelsens mål.

HRM förslår i sitt utlåtande att man i samband med planområdets fort-
satta planering ska utreda en ändamålsenlig rutt för ett spillvattenav-
lopp.

Dessutom meddelade Helen Elnät Ab och HRT att de inte har någon-
ting att yttra.
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Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningen och myndighetsutlå-
tandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Då målen för detaljplanen beaktas är det inte ändamålsenligt att ändra 
detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes 
då förslaget hölls offentligt framlagt.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna ef-
ter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. De övriga komplettering-
arna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

När nämnden föreslog att stadsstyrelsen godkänner planförslaget god-
kände nämnden enhälligt följande utlåtande gällande genomförandet:

Under byggarbetet strävar man efter att undvika permanenta ändringar 
i Klenodparken, såsom att fälla träd. Man ska även beakta att byggpro-
jektet alltid är skyldig att korrigera de ändringar som projektet medfört 
och att återställa parkområdet minst till den ursprungliga formen.  Om 
stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen i 
verkställighetsbeslutet att beakta den anvisning som nämns ovan för 
den fortsatta planeringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12717 kartta, päivätty 11.1.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12717 selostus, päivätty 11.1.2022, päi-

vitetty Kylk:n 18.1.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 13.9.2021, täydennetty 11.1.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7162/11.1.2022)

Bilagematerial
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsingfors-
regionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

Förslagstext

Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 177

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) kortteleiden 47307 ja 47308 sekä puisto- ja katualueiden asema-
kaavan muutoksen 11.1.2022 päivätyn piirustuksen nro 12717 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 18

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Hankenumero 4021_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.1.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12717 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Mellunmäki) kortteleita 47307 ja 47308, puisto- ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteeseen, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat 
ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimia-
lan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä 
internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä mu-
utoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, et-
tä rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheutta-
mat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Käsittely

18.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään 
välttämään pysyviä muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On 
myös huomioitava, että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan 
hankkeen aiheuttamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen ta-
soon.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

11.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.10.2021

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Aartee-
netsijäntie 2-4 koskevasta, 13.9.2021 päivätystä asemakaavan muu-
toksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mellunkylässä, Vesalan alueella. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Aarteenetsijäntie 2-4 eli korttelit 47307 
ja 47308 ja kortteleiden läheisiä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisrakentamista 
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siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella te-
hokkaammalla rakentamisella. Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkel-
lä seitsemän kolme-viisikerroksista Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
omistamaa asuinkerrostaloa ja niihin liittyviä talousrakennuksia.  Tavo-
itteena on mahdollistaa alueen kaupunkikuvaa luontevalla tavalla täy-
dentävää, mutta nykytilannetta tehokkaampaa asuntorakentamista. 
Uudisrakennukset suunnitellaan toteutettavan puurakenteisina.  Tavoit-
teena on, että uudisrakennuksiin sijoitetaan suurin piirtein yhtä paljon 
kaupungin vuokra-asuntoja, kuin on paikalta purettavissa rakennuksis-
sa. Tämän lisäksi uudisrakennuksiin sijoitetaan myös muuta kaupungin 
asuntotuotantoa. Pyrkimyksenä on, että suunnittelualueeseen kuuluvan 
Aarrepuisto ja uudet asuinrakennukset muodostaisivat viihtyisän kau-
punkielämän keitaan erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 
Suunnittelualueen lähiympäristön muodostavat eteläpuolinen Aarrepu-
isto ja Aarteenetsijäntien vastakkaisella puolella levittäytyvä ajallisesti 
ja ilmeeltään kerroksinen pientaloalue, jonka rakennuskanta ajoittuu 
1950-luvulta aivan nyypäiviin. Naapurustossa sijaitsee myös 1980-
luvun lopun ja 1990-luvun alun asuinkerrostaloja. Helsingin yleiskaa-
vassa 2016 suunnittelualue kuuluu asuntovaltaisiin alueisiin A2 ja A3, 
joilla korttelitehokkuus on pääasiassa välillä 0,4-2,0.

Asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu asuinkerrosta-
lojen korttelialueeksi AK ja puistoksi VP. Asuinkerrostalojen korttelialu-
een pohjoisreunaa eli kadun puoleista reunaa on siirretty nykyisestä hi-
eman etelämmäksi, millä mahdollistetaan pyöräilyn tavoiteverkon mu-
kaiset yksisuuntaiset jalankulusta erotellut pyöräliikennejärjestelyt Aar-
teenetsijäntiellä. Asuinkerrostalojen korttelialueelle on merkitty seitse-
män rakennusalaa, joilla rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin 
sallittu kerrosluku vaihtelee kolmesta kahdeksaan, siten että Aartee-
netsijäntien varren lamellitalojen kerrosluvut nousevat lännen viidestä 
itäisimmän talo seitsemään ja näiden eteläpuoliset rakennusalat ovat 
osin kolme- osin kahdeksankerroksisia. Rakennusalat sijoittuvat osin 
olemassa olevien rakennusten kohdille ja tavoitteena on siis kokonaan 
uudisrakentaminen. Kaavaratkaisulla edellytetään kuitenkin purkukarto-
ituksen laatimista ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Pur-
kukartoituksen tarkoituksena on luoda mm. hyvät edellytykset purku-
materiaalien tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle ja laadukkaalle 
purkuprosessille. Pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköin-
tinä, mutta asemakaava mahdollistaa myös kaksitasoisten pysäköinti-
kansien rakentamisen korttelin pys-merkityille pysäköintitonteille. Ra-
kennusalat on sijoiteltu siten, että uudet rakennukset varjostaisivat 
mahdollisimman vähän naapurirakennuksia ja siten, että rakennuksista 
avautuu jatkossakin pitkiä näkymiä Aarrepuistoon. Rakennusten kau-
punkikuvaan liittyen määrätään, että asuinrakennusten tulee olla pääo-
sin puurakenteisia ja julkisivujen pääosin puuverhottuja. Vesikattojen 
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ilmettä ohjaa määräys, jonka mukaisesti rakennuksissa on harjakatto, 
jossa harja sijoittuu pitkään julkisivuun nähden poikittain ja lappeet las-
kevat päätyjä kohti. Ilmanvaihtokoneet tulee sijoittaa vinon lapekaton 
alle. Alle neljä kerrosta korkeiden rakennusten katot tulee rakentaa vi-
her- tai oleskelukattona. 

Pihoihin ja ulkoalueisiin liittyen määrätään, että rakentamatta jäävät 
tontinosat on istutettava ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilytet-
tävä. Lisäksi maanvaraiset pihat on jäsenneltävä pintamateriaalein, 
istutuksin, kalustuksen ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja 
oleskelutiloiksi. Tontilla tulee välttää vettä läpäisemättömiä pintamateri-
aaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita. Näiden määräysten li-
säksi korttelin 47307 lounaisrajalle on merkitty säilytettävä ja tarvittaes-
sa uudistettava puurivi ja tontille 4 on merkitty viisi säilytettävää puuta 
ja korttelin 47308 tontille 3 yksi säilytettävä puu. Puistoksi merkityn Aar-
repuiston osalle ei ole annettu erityisiä määräyksiä. Kaavaratkaisu kui-
tenkin pienentää hieman Aarrepuiston pinta-alaa. Lisäksi oletettavaa 
on, että tonttien olevien rakennusten purkamisen ja uusien rakentami-
sen yhteydessä myös puiston puolelta läheltä tontin rajaa puustoa kaa-
detaan.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kau-
punginmuseo viittasi Mellunmäen ja Vesalan suunnitteluperiaatteiden 
luonnokseen, jossa esiin nostettujen alueiden ominaisuuksien ja va-
hvuuksien kuten hengittävän kaupunkirakenteen, nähtävissä olevan 
kerrostuneen kaupunkirakenteen rakentamisen eri aikakausineen ja 
mittakaavoineen ja turvallisen sekä viihtyisä kävelyn ja pyöräilyn ympä-
ristön sekä hyvät yhteydet ympäröiville virkistysalueille kaupunginmu-
seo näki lähtökohtaisesti tukevan monelta osin kulttuuriympäristön vaa-
limista ja olemassa olevan rakennuskannan säilyttämistä. Kaupungin-
museo katsoi myös, että suunnittelualueen ominaisuuksien ja vahvuuk-
sien säilyttäminen onnistuu parhaiten olemassa olevaa rakennuskantaa 
säilyttäen ja korjaten ja mahdollisesti maltillisesti täydennysrakentaen, 
mitä myös kestävän kehityksen näkökulmasta tulisi edelleen selvittää. 
Kaupunginmuseo piti tärkeänä, että näitä edellä mainittuja, Mellunmä-
en ja Vesalan suunnitteluperiaatteissa esiin nostettuja alueiden ominai-
suuksia ja vahvuuksia, otettaisiin huomioon myös Aarteenetsijäntie 2-4 
kokonaisuutta kehitettäessä. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta tarkastellen todettiin, että esillä olevan asemakaavan muutoksen 
tulisi siten mahdollistaa myös olemassa olevan rakennuskannan kor-
jaamista ja säilyttämistä mahdollisen lisärakentamisen rinnalla.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo valittaen toteaa, että esillä 
olevan asemakaavan muutosehdotuksen lähtökohtana olemassa ole-
van rakennuskannan ja sen muodostaman 1980-luvun asuinmiljöön 
osalta on purkaminen. Nykyisellään mittakaavaltaan inhimilliset asuin-
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kerrostalot kadunvarren istutuslaatikkoineen korvattaisiin vähintään 
kaksi kertaa korkeammilla taloilla vailla vehreyttä ja istutuksia kadun 
puolella. Muutoinkin tonttien uudelleen rakentaminen edellyttäisi laajalti 
puuston ja muun kasvillisuuden poistamista tontilta. Uudisrakennusten 
sijoittelussa on kuitenkin säilytetty nykyinen puoliavoin korttelirakenne. 
Uudisrakennusten sijoittuminen suurin piirtein olemassa olevien raken-
nusten paikoille mahdollistaa ehkä myös jossain määrin olevan pu-
uston säilyttämistä tonteilla. Korttelialueella onkin muutamille puille an-
nettu säilyttämismääräys. Nykytilanteeseen verrattuna kortteleiden ete-
läpuolista Aarrepuistoa hieman pienennettäisiin linjaamalla puiston po-
hjoisreunassa kulkeva jätevesiviemäri uudelleen ja muuttamalla johto-
kuja-alue korttelialueeksi. Näin ollen olevaa puustoa ja kasvillisuutta 
myös puiston osalla jouduttaisiin poistamaan. Myös nykyistä korkeampi 
rakentaminen puiston reunalla tulisi muuttamaan puiston luonnetta ra-
kennetummaksi, mikä on koko Mellunkylän alueen arvostetuimpiin ja 
pidetyimpiin kuuluvan puiston ominaisluonteen säilyttämisen kannalta 
erittäin valitettavaa. Näin ollen kaupunginmuseo toteaa, että suunnit-
telualueen 1980-luvun rakennuskannan inhimillinen mittakaava ja ra-
kennuksia reunustava, vuosikymmenien kuluessa kasvaneen kasvilli-
suuden luoma vehreä ympäristö tulisivat asemakaavan muutoksen 
mahdollistamana olennaisesti muuttumaan selvästi rakennetummaksi 
ja tiiviimmäksi. Tämä pelkästään purkamiseen ja mittavaan uudisraken-
tamiseen perustuva muutos ei ollut kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta tavoitteena. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomau-
tettavaa Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.11.2020

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.08.2021 § 34

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12717 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12717
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 12/2021
Pohjakartta valmistunut: 21.5.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 71
Detaljplaneändring för Jollasvägen 64 på Degerö (nr 12680)

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för ett närrekreations-
område i 49 stadsdelen (Degerö, Jollas) enligt ritning nr 12680, daterad 
2.3.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen 
(det nya kvarter 49264 bildas).

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruoho-
nen-Lerner föreslog att förslaget förkastas med följande motivering:

Området som avses i beslutsförslaget tas i den gällande detaljplanen 
upp som ett närrekreationsområde, och det ska bevaras som sådant. 
Det är fråga om ett värdefullt naturområde, och enligt Helsingfors egen 
strategi ska man inte anvisa byggande på värdefulla naturområden. 
Den natursköna maritima sköldbarkstallskogen ska bevaras för kom-
mande generationer. Därför föreslår jag att beslutsförslaget förkastas.

Under diskussionen föreslogs följande hemställningskläm.

Ledamoten Marko Kettunen understödd av ledamoten Teija Makkonen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsmiljösektorn utreder 
möjligheten att utveckla, bereda och ta i bruk ett jämförbart 
närnaturindex där planändringsområdets befolkningsmängd, 
storleken på markområdet och antalet bebyggda områden 
och naturområden ställs i förhållande till varandra så att det 
går att jämföra olika områden i Helsingfors med varandra 
när man fattar beslut om detaljplaneändringar.

Omröstningsordning

Förslaget om förkastande ställdes först mot grundförslaget. Efter det 
togs hemställningsklämmen separat upp till omröstning.

3 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ
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JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande

Ja-röster: 71
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mi-
kael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johan-
na Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Tuomas Tu-
omi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 11
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Teija 
Makkonen, Björn Månsson, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi

Frånvarande: 1
Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ledamoten Marko Kettunens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Marko Kettunens hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Tei-
ja Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner
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Nej-röster: 2
Pentti Arajärvi, Harry Harkimo

Blanka: 73
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sar-
komaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalai-
nen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Marko Kettunens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Mielipide, Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021
7 Helsingin kaupunginhallitukselle.vetoomus jollaksentie 64_ lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, kartta
10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 
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12.1.2022, liite, valokuva, II
11 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, III
12 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Försvarsmakten Förslagstext
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kontaktpersonen för dem 
som undertecknat petitio-
nen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Den som skrivit skrivel-
sen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett närrekreations-
område vid Jollasvägen, i östra Jollas på Degerö. Detaljplanelösningen 
gör det möjligt att bygga tre nya flervåningshus vid Jollasvägen. Detalj-
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planeändringen har tagits fram eftersom staden har för avsikt att öka 
kompletteringsbyggandet i enlighet med målen i generalplanen.

Målet är att det byggs nya flervåningshus i området. I detaljplanelös-
ningen har man särskilt strävat efter att anpassa nybyggnadernas ut-
tryck och dimensioner till kulturlandskapet i östra Jollas. Byggnaderna 
överstiger inte de befintliga byggnadernas takfotshöjd eller trädens 
toppar. Vyn i storlandskapet över havet förblir skogig.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 4 600 m². Tomternas genom-
snittliga exploateringstal är ca e=0,8. Antalet invånare ökar med ca 
115. Minst 40 % av bostädernas lägenhetsyta ska förverkligas som fa-
miljebostäder, dvs. bostäder med minst tre bostadsrum och ett kök eller 
en kokvrå.

Förverkligandet av detaljplanelösningen medför särskilt att den obe-
byggda delen av närrekreationsområdet blir byggt kvartersområde.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är det fråga om ett bostadsdo-
minerat område A3 med effektiviteten e=0,4-1,2. Detaljplanens kvarter-
seffektivitet är e=0,8. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 
2016 för Helsingfors.

Enligt Helsingfors nya underjordiska generalplan 2021 (nr 12704) finns 
inga underjordiska lokalreserveringar i området. Den nu utarbetade 
planlösningen stämmer överens med den underjordiska generalplanen.

Stadsmiljönämnden godkände 11.6.2019 planeringsprinciperna för Jol-
las som underlag för den fortsatta planeringen. I planeringsprinciperna 
föreslogs ett kvarter som utreds för bostadsbyggande.

Detaljplanelösningen bidrar till att målen i stadsstrategin Läge för till-
växt 2021–2025 kan uppnås genom att främja stadens tillväxt genom 
ny bostadsproduktion. Byggandet anvisas inte till stadens mest värde-
fulla naturområden.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Området är i nuläget obebyggd, klippig tallskog. Terrängen sluttar sö-
derut mot Jollasvägen. Detaljplaneområdet gränsar i norr och öster till 
det klippiga rekreationsområdet Tomteberget. Väster om kvarteret finns 
en grupp med sex moderna flervåningshus från början av 2000-talet. 
Söder om detaljplaneområdet, vid före detta Tefkes villaträdgård, finns 
Borgarekungens parkområde som också omfattar ett badstrandsområ-
de. I småhusområdet i östra delen av Jollas finns fristående småhus i 
olika åldrar och gamla villor.
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För området gäller en detaljplan från 2004. Enligt detaljplanen är områ-
det närrekreationsområde. I västra kanten av detaljplaneområdet har 
en ungefärlig del av området reserverats för allmän gångtrafik.

Detaljplaneområdet är huvudsakligen i privat ägo, Helsingfors stad 
äger en liten del av detaljplaneområdet, som i detaljplaneförslaget an-
visas som gatuområde. Planen har utarbetats på ansökan och innehål-
let i planlösningen har förhandlats fram med den sökande.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt (10/2020, exkl. moms):

Gator och allmänna områden 0,1 mn euro
Flyttning av ledningar 0,3 mn euro
Sammanlagt 0,4 mn euro

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får markanvänd-
ningsersättningar för de privatägda tomterna. Stadsmiljönämnden fat-
tade 23.11.2021 § 671 ett beslut om markanvändningsavtalet på sta-
dens vägnar och föravtalet om markanvändning och fastighetsköp 
tecknades 18.1.2022.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de 
ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som 
kommit in under beredningen av detaljplanen. Bemötandena till påpe-
kandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete 
bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med 
följande myndigheter:

 Helen Ab
 Helen Elnät Ab
 Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljöt-

jänster (HRM)
 Museiverket
 Försvarsmakten
 Äldrerådet i Helsingfors
 Handikapprådet i Helsingfors
 Kultur- och fritidssektorn (stadsmuseet)
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Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning och om beredningsmaterialet gällde vattenförsörjningsnätet 
och kulturmiljön. Försvarsmakten meddelade att den inte har någonting 
att tillägga till de utlåtanden som den gav om planeringsprinciperna för 
Jollas, som togs fram tidigare.

De frågor som tagits upp i ställningstagandena har beaktats i planlägg-
ningsarbetet på följande sätt:

 vattenledningen och spillvattenavloppen som löper genom de-
taljplaneområdet flyttas och ersätts med en ny pumpstation för spill-
vatten samt ett nytt avloppssystem och en ny vattenledning.

 den landskapsmässiga konsekvenserna av byggandet har utretts 
och en miljöhistorisk utredning har tagits fram.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om be-
redningsmaterialet gällde:

 effektiviteten i kompletteringsbyggandet, metoderna och höjden i 
byggandet.

 trafiken, parkeringen och friluftsstigarna.
 vägnäten.
 tidigare planer och jämlik och rättvis behandling av markägarna.
 natur- och kulturmiljövärden.
 dagvattnen.
 Sandhamns bullerområde och miljöstörningar.
 daghems- och skolfrågor.
 detaljplaneprocessen och sättet att presentera den.

Åsikterna har beaktats i planläggningen på följande sätt:

 byggnaderna motsvarar till höjden de flervåningshus som förekom-
mer i grannskapet.

 referensplanematerialet har utökats med perspektivbilder från olika 
hålla samt sektionsritningar som visar hur byggandet förhåller sig till 
omgivningen.

Det lämnades in 28 skriftliga åsikter.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 24.11–23.12.2020, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
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Tre anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan: anmärkningarna 
gjordes av Helsingfors naturskyddsförening rf. HELSY, Degerö Egna-
hemsförening ry och en privatperson.

Påpekandena i anmärkningarna gällde:

 Områdets läge och karaktär samt tillbyggnad
 Landskapet och vyerna
 METSO-skogsområdena, fåglarna och naturens mångfald

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan:

 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Helen Elnät Ab
 Stadsmuseet
 Försvarsmakten

De påpekanden som fördes fram i utlåtandena gällde vattenförsörj-
ningsnätet och avfallshanteringen. Stadsmuseet, Försvarsmakten och 
Helen Elnät Ab meddelade att de inte har någonting att påpeka om för-
slaget till ändring av detaljplanen. Dessutom meddelade Helen Ab att 
det inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till 
påpekandena i dessa.

Med tanke på detaljplanens syften är det inte ändamålsenligt att ändra 
detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes 
då förslaget hölls offentligt framlagt.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna ef-
ter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. De övriga komplettering-
arna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Petition till stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen konstaterar att ändringen som avser rekreationsområ-
det i detaljplanen har mött motstånd i närheten av detaljplaneområdet 
och även i större utsträckning. Efter nämndbehandlingen har stadssty-
relsen i november 2021 fått en petition, vars korrigerade version, date-
rad 3.1.2022, har kommit till staden 12.1.2022. Petitionens första un-
dertecknare är detaljplaneområdets grannhusbolag Asunto Oy 
Helsingin Paroninpiha och Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi, och peti-
tionen har sammanlagt 220 underskrifter. Petitionen med bilagor finns 
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som bilaga till föredragningslistan och namnlistan på grund av datasä-
kerhetsorsaker i mötessystemet, i bilagematerialet till förslaget.

I det följande finns en sammanfattning av undertecknarnas krav:

1. I första hand föreslår vi att detaljplaneändringen för Jollasvägen 64 
och byggplanen slopas och området bevaras som parkområde i natur-
tillstånd.

2. Om byggnader planeras, ska området hellre användas för egna-
hems- eller småhusbyggande på smala tomter, för vilket det lämpar sig 
bättre.

3. De planerade eventuella kommande byggnaderna ska flyttas längre 
från tomtgränsen mot husbolaget på Jollasvägen 62, så att alla hus 
byggs på berget, dock så att skyddsskogsområdet för egnahemshusen 
inte minskar, eller djupare in i skogen, där skogsstigen som löper ge-
nom området ska bevaras orörd.

4. Skogsremsorna på båda sidorna bevaras för gång och häckning 
samt som en skyddszon mellan husbolagen. Byggnaderna ska place-
ras endast på bergsområdet.

5. Storleken och höjden på de planerade byggnaderna minskas, bygg-
rätten reduceras.

6. Antalet byggnader minskas, t.ex. till ett eller högst två mindre hus.

7. Inga konstgjorda stigar byggs mellan tomterna på Jollasvägen 62 
och 64, inte heller i skogsområdet.

8. Tomtebergets natur ska bevaras så orörd som möjligt.

9. Vi föreslår att det aktuella området som är föremål för detaljpla-
neändringen ansluts till naturskyddsområden tillsammans med hela 
Tomteberget och Karolinberget.

Med anledning av petitionen har stadsmiljösektorn gett en tilläggsut-
redning. I en promemoria som planläggaren har tagit fram repeteras 
detaljplaneförslagets principer om byggnadernas storlek och placering, 
skogsområdets läge, gångförbindelsen som tas upp i detaljplanen samt 
bullerolägenheterna. Sammanfattningsvis konstateras det följande: ”I 
beredningen av detaljplaneändringen har mängden och placeringen av 
byggnaderna begrundats med beaktande av befintliga bygg- och re-
kreationsområden samt det omgivande landskapet och gatustrukturen. 
Av de alternativ som togs fram under beredningen betraktas lösningen 
som nu föreslås som den mest lyckade och bäst lämpade för platsen 
med tanke på helheten.” Stadsstyrelsen hänvisar till utredningen som 
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den tillställts och konstaterar att synpunkterna som framförs i petitionen 
hade identifierats redan då nämnden begrundade sitt förslag till stads-
styrelsen och att de har besvarats i rapporten om växelverkan och i de-
taljplanebeskrivningen.

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till denna 
framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Mielipide, Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021
7 Helsingin kaupunginhallitukselle.vetoomus jollaksentie 64_ lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, kartta
10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, II
11 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, III
12 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus 10.1.2020
4 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus allekirj. Jollaksentie 64 (nro 

12680)
5 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022
6 Muistutukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
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ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Försvarsmakten Förslagstext
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kontaktpersonen för dem 
som undertecknat petitio-
nen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Den som skrivit skrivel-
sen

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 178

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 2.3.2021 päivätyn pii-
rustuksen nro 12680 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein (muodostuu uusi kortteli 49264). 

Käsittely

07.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Kirjoitusvirheen korjaus

Hallintolain 51 §:n mukaisesti lisätty puuttuva kirje liitteeksi 6: Mielipide, 
Asunto Oy Helsingin Paronipiha, 29.6.2021, SS 15.3.2022

28.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 111

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Hankenumero 4387_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.3.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12680 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Jollas) lähivirkistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 
49264). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta: 6 000 euroa

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 040 624 7801

tomi.varjus(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2020

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Jollak-
sentie 64 asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia 
asuinkerrostaloja. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan 
se, että uudisrakennukset sopivat ilmeeltään ja mittakaavaltaan Itä-
Jollaksen kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei nouse olemassa olevi-
en rakennusten räystäslinjaa tai puiden latvoja korkeammalle. Näkymä 
suurmaisemassa merelle säilyy metsäisenä. Uutta asuntokerrosalaa on 
4600 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, et-
tä rakentamaton lähivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi kortteli-
alueeksi.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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OAS-lausunnossaan museo tähdensi, että täydennysrakentamisen mit-
takaavallisia reunaehtoja tulee tutkia maisema-analyysin kautta, jossa 
keskeisiä lähtökohtia on uudisrakentamisen merellisen siluetin tarkas-
telu ja hankkeen kytkeytyminen tien toisella puolella olevaan Paul Ols-
sonin puutarhasuunnitelmaan Porvariskuninkaan puistoon. Maisema-
analyysiin tulee kytkeä alueen maisemahistoriallinen tarkastelu, joka 
suoritetaan pääasiassa historiallisen kartta-aineiston pohjalta. Tällaisen 
maisemankehityksen retrospektiivisen tarkastelumenetelmän avulla 
kyetään hahmottamaan kulttuurimaiseman muutosprosessin pääkehi-
tyssuunnat ja siinä vaikuttaneet mekanismit ja niiden kautta edelleen 
tunnistamaan ja ajoittamaan nykymaiseman historiallisesti merkittävät 
piirteet ja rakenteet. 

Kaavatyön yhteydessä on laadittu ympäristöhistoriaselvitys, jossa tun-
nistettiin alueen historialliset kerrostumat nykymaisemassa sekä tutkitti-
in kaavaratkaisun liittyminen ympäristöönsä jatkossa. Tarkastelun 
lopputuloksena todettiin, että kaava-alue on ollut koko historiansa män-
tymetsäistä kallioaluetta, ja alueen laajemmat kulttuuriset arvot ovat 
painottuneet meren suuntaan. Myös kaava-alueen eteläpuoleisen Tef-
ken huvilapuutarhan näkymäsuunnat ja painotus on ollut merelle päin. 
Jollaksentien rakentamisen myötä kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
alue on rajautunut maisemallisesti entisestään tien eteläpuolelle. 

Kaavaehdotuksessa rakennukset ovat IV-V-kerroksisia ja rakentamisen 
enimmäiskorkeutta on rajoitettu kaavamääräyksellä. Rakennukset vas-
taavat korkeudeltaan korttelin länsipuolella sijaitsevia kerrostaloja, eikä 
rakentaminen nouse puurajan yläpuolelle, joten rakennukset eivät muu-
ta merellistä siluettia. Rakentamisen sijoittelulla ja kaavamääräyksillä 
on pyritty kasvattamaan kasvullista vyöhykettä Tefken huvilapuutarhan 
suuntaan.

Kaavaehdotuksen ympäristöhistoriallisia ja maisemallisia vaikutuksia 
on arvioitu riittävästi. Selvitykset vakuuttavasti osoittavat, että kaava-
hankkeella ei ole kulttuuriympäristöön sellaisia vaikutuksia, että kau-
punginmuseolla olisi huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2020

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 51
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HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12680 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12680
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 30/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 5/2022 293 (324)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
16.03.2022

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

§ 72
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om att hålla elev- 
och studerandevården kvar vid fostrans- och utbildningssektorn 
också efter social- och hälsovårdsreformen

HEL 2021-010017 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 Pia Pakarisen aloite
2 Opiskeluhuollon erillisselvitys KPMG helmikuu 2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 14 övriga ledamöter föreslår i sin motion 
att staden bereder en princip om att elev- och studerandevården hålls 
kvar vid fostrans- och utbildningssektorn samt privata och övriga ut-
bildningsanordnaren på ett sätt som motsvarar det nuvarande ar-
rangemanget.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande av sektionen för reform av so-
cial- och hälsovården samt räddningsväsendet om motionen och beslu-
tar om en princip att elev- och studerandevården hålls kvar som en del 
av fostrans- och utbildningssektorn. Avsikten är att bygga en stark elev- 
och studerandevårdens helhet på basnivå där social- och hälsovårds-
tjänsterna för barn, unga och unga vuxna samt elev- och studerande-
vården vid fostrans- och utbildningssektorn har gemensamma mål, tyd-
liga samarbetsstrukturer och ett tätt och smidigt samarbete. Mental-
vårdstjänster på basnivå erbjuds mer, lättare och tidigare än i dagens 
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läge åt barn och unga i deras vardagsmiljö i skolor i enlighet med må-
len för social- och hälsovårdsreformen.

Det avtalsbaserade arrangemanget med de privata och statliga läroan-
stalterna fortsätter. Att hålla kvar tjänsterna organisatoriskt som en del 
av fostrans- och utbildningssektorn upprätthåller det gemensamma ar-
betet för elevvård och erbjuder hållbara förutsättningar för att utveckla 
nuläget. Det ses till att service erbjuds i rätt tid åt barn och unga som 
behöver särskilt stöd och barn och unga med psykiska symtom, med 
beaktande av deras språkliga rättigheter.

Som bilaga 2 finns en separat utredning om hurdana konsekvenser 
sättet på vilket elevvården ordnas har för barnets intresse.

För att trygga välmående av barn och unga i Helsingfors ska man sam-
tidigt se till att arbetet inom den gemensamma elevvården fortsätter 
och att barn och unga får mentalvårdstjänster och övrigt stöd i deras 
vardagsmiljö i skolorna. Sektionen konstaterar att fostrans- och utbild-
ningssektorn och social-, hälsovårds- och räddningsväsendets sektor 
ska samarbeta aktivt inom elev- och studerandevården, även med att 
erbjuda mentalvårdstjänster och förbättra servicekedjan. Skolpsykolo-
ger och kuratorer bidrar till att erbjuda psykiatrisk vård. Inom elev- och 
studerandevården görs korta interventioner och man utökar kunska-
perna om och tillämpningen av evidensbaserade metoder med beak-
tande av elevernas behov och i linje med Helsingfors terapigarantimå-
let i enlighet med social- och hälsovårdsreformens mål. De metoder 
som tillämpas preciseras genom samarbete mellan elev- och studeran-
devården och social- och hälsovårdssektorn.

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att tillgången till mentalvårds-
tjänster för barn och unga utökas i enlighet med stadsstrategin och 
personalens kompetenser inom elev- och studerandevården och sko-
lornas övriga personal förstärks.

Staden fortsätter att förbättra servicekedjan inom mentalvårdstjänster-
na i nära samarbete med HUS och övriga centrala aktörer, såsom or-
ganisationer som erbjuder tjänster för barn och unga i Helsingfors. En 
representant för HUS och en representant eller representanter för or-
ganisationerna inom tredje sektorn kallas till styrgruppen för elev- och 
studerandevård. Det görs möjligt för skolhälsovården att också i fort-
sättningen delta i det förebyggande studerandevårdsarbetet.

Tjänster inom elev- och studerandevården finansieras med statlig fi-
nansiering avsedd för att finansiera social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet från och med 1.1.2023 och kravet på särredovisning 
beaktas i bokföringen.
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Enligt 2 kap. 4 a § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad 
har stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet som uppgift att styra och följa upp planeringen och 
beredningen i samband med reformen av social- och hälsovården samt 
räddningsväsendet. Sektionen lämnar förslag till stadsstyrelsen om 
ändringar i stadens ledarskapssystem och organisationsstruktur med 
anledning av reformen.

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 Pia Pakarisen aloite
2 Opiskeluhuollon erillisselvitys KPMG helmikuu 2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2022 § 179

HEL 2021-010017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

07.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: lisäys:

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
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tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspal-
veluiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opis-
keluhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön pe-
rustuvien vaikuttavien menetelmien osaamista lisätään oppilaiden tar-
peet huomioiden ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovel-
lettavat menetelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja ter-
veystoimialan yhteistyöllä.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenter-
veyspalveluita vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskelu-
huollon ja koulun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhtei-
styössä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
helsinkiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolman-
nen sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon 
osallistuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään 
mahdolliseksi myös jatkossa.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: lisäys:

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Nasima Razmyarin ja Daniel 
Sazonovin vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistu-
sjaosto 17.02.2022 § 8
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Lausunto

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta oppilas- ja opiskelijahuol-
lon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-
uudistuksen jälkeenkin:   

Jaosto toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uu-
distusta koskevan lainsäädännön ja sen esitöiden perusteella, että op-
pilas- ja opiskelijahuollon (jäljempänä lyhyesti opiskeluhuolto) palvelut 
säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Helsinki ra-
kentaa vahvan perustason opiskeluhuollon kokonaisuuden, jossa las-
ten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja kaskon opiskeluhu-
ollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, sau-
maton yhteistyö. Lapsille ja nuorille on tarjottava heidän arkiympäri-
stössään kouluissa perustason mielenterveyspalveluita nykyistä 
enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-uudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Sopimuspohjaista järjestelyä niin yksityisten kuin valtionkin 
oppilaitosten kanssa tulee niin ikään jatkaa.

Palveluiden säilyttäminen organisatorisesti osana kaskoa ylläpitää yh-
teisöllisen oppilashuollon työn jatkumista ja tarjoaa kestävät mahdolli-
suudet nykytilan kehittämiselle. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön käy-
tettävän resurssin tulee pysyä vähintään entisellään. Rakentamalla 
samanaikaisesti mielenterveyspalveluja koulujen yhteyteen, Helsinki 
huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oirei-
levien lasten ja nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä sekä 
asiakkaan kielellisten oikeuksien huomioon ottamista. Järjestelyllä tue-
taan opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää roolia ja matalan kynnyksen 
palveluiden toteutumista. Palveluiden organisatorista sijoittumista tar-
kasteltaessa tärkeintä ovat lapset ja nuoret ja heidän saamansa pal-
velut, ei hallinnollisen rakenteen tai kirjanpidon tarpeet. 

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu hyvinvointialu-
eilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uu-
distuksessa (lait 611-617/2021) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraatto-
ripalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Näiden 
palvelujen järjestämisvastuusta säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-
laissa, terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa seuraavasti:
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointi-
alue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psyko-
logi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppi-
laitosten 1 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestet-
tävä opiskeluhuollon psykologipalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen 
ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa 
opetuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän 
kotipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa sääde-
tään.

Sosiaalihuoltolain 27 c §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä 
opiskeluhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Opiskeluhuollon psykologipalvelujen siirtoa kunnilta hyvinvointialueille 
on perusteltu terveydenhuoltolain 17 a §:n säännöskohtaisissa perus-
teluissa (HE 241/2020 vp, s. 1045-1047). Sosiaalihuoltolain 27 c §:n 
perustelujen (s. 1048) mukaan vastaavat perustelut soveltuvat myös 
kuraattoripalveluihin.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n perustelujen mukaan opiskeluhuollon 
psykologipalvelujen siirron myötä opiskeluhuollon palvelujen kokonai-
suus olisi yhden toimijan vastuulla, mikä edesauttaisi palvelujen muod-
ostaman toiminnallisen kokonaisuuden toteutumista. Hyvinvointialueen 
toimiessa järjestäjänä kaikilla opiskeluhuollon työntekijöillä säilyisi yh-
teys sosiaali- ja terveystoimeen, mikä on edellytyksenä hoito- ja pal-
veluketjujen sujuvuudelle sekä työntekijöiden riittävän osaamisen ja 
ammatillisen tuen varmistamiselle. Siirron todetaan parantavan palvelu-
jen yhdenvertaista toteutumista ja saatavuutta eri alueilla. Hyvinvointi-
alueella olisi myös asianmukaiset tietojärjestelmät ja asiakastiedot so-
siaali- ja terveydenhuollon rekistereissään, jolloin rekisterinpito sekä ti-
etojen luovuttaminen olisi toimivaa ja joustavaa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu Helsingin kau-
pungilla

Muista kunnista poiketen Helsingillä säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu. Helsingin kohdalla opiskelu-
huollon psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät siirry hyvinvointialueelle. 
Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuu on Helsingin kau-
pungilla.
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Lainsäädäntö ei määritä palvelujen organisoitumista kaupungin sisäi-
sesti. Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua 
kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallisen itsehallinnon pe-
rustuslainsuojasta johtuvista syistä valtiolla ei ole Helsingin kaupungin 
sisäisen toiminnan järjestämiseen kohdistuvaa ohjausvaltaa ilman, että 
siitä erikseen säädetään. Helsingin kaupunki voi siten itse organisoida 
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen halua-
mallaan tavalla joko osaksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa tai 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. 

Ne perustelut, joiden nojalla palvelujen järjestämisvastuu siirretään 
kunnista hyvinvointialueille, eivät sovellu näiden palvelujen siirtämiseen 
Helsingissä sotepe-toimialalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueella (ja Helsingillä) on 
vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteenso-
vittamisesta kokonaisuuksiksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakenta-
misen pitää olla opiskeluhuoltoratkaisun keskeisin painotus.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspal-
veluiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opis-
keluhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön pe-
rustuvien vaikuttavien menetelmien osaamista oppilaiden tarpeet huo-
mioiden ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovellettavat 
menetelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoimia-
lan yhteistyöllä. 

Jaosto pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita 
vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuollon ja kou-
lun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhtei-
styössä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
helsinkiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolman-
nen sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon 
osallistuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään 
mahdolliseksi myös jatkossa.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uu-
dellamaalla annetun lain (615/2021; ns. Uusimaa-laki) 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden 
rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoi-
tuksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kerty-
villä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusto-
imen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja 
kirjanpidossa.

Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa 
käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
seen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksetta-
vaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pe-
rimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuotto-
ja.

Lain esitöiden (HE 241/2020 vp, s. 867) mukaan säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata se, että toiminta olisi vertailukelpoista muiden hy-
vinvointialueiden kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyden-
huollon tuottoja ja kustannuksia tulee voida tarkastella vertailukelpoi-
sesti osana hyvinvointialueiden talouden seurantaa. Tavoitteena on 
varmistaa näiden tehtävien aiheuttamien kustannusten ja niihin saata-
van rahoituksen läpinäkyvyys. Säännös liittyy myös siihen, että toimin-
nan rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja tältä osin on kyettävä tar-
kastamaan rahoituksen käyttöä sekä myöntämään hyvinvointialueen 
rahoituslain mukaista lisärahoitusta. 

Työn painopiste

Opiskeluhuollon palveluissa edellytetään jatkossakin yhteistoimintaa 
sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
välillä. Suoraan lain nojalla näiden palvelujen tulee jatkossakin koh-
distua ennaltaehkäisevään toimintaan, joka toteutuu oppilaitoksen ar-
jessa.

Perusopetuslain 17 §:n, lukiolain 28 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 4 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa myös opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattujen asioiden to-
teutumisesta. Opiskeluhuolto on kiinteä osa oppilaitoksen kriisityötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuol-
toa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhtei-
söä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on 
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oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 4 momentin mukaan opis-
keluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ter-
veydenhuoltolain 17 a §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuollon psyko-
logipalvelut ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia
opiskeluhuollon palveluja.

Ruotsinkieliset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suo-
meksi että ruotsiksi kaksikielisen hyvinvointialueen alueella siten, että 
asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Kielilaissa (423/2003) säädetään asiakkaan oikeudesta käyttää omaa 
kieltään, tulla kuulluksi, saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä oikeudesta tulkkaukseen. Uudenlaiseen lasten ja nuorten mi-
elenterveyspalveluiden kehittämiseen on tarvetta yhtä lailla ruotsinkieli-
sessä kouluympäristössä, ja sitä on syytä tehdä tiiviisti sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, 
HUS:n ja järjestöjen yhteistyönä.

Yksityinen tai valtion järjestämä koulutus

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on velvollisuus järjestää 
psykologi- ja kuraattoripalvelut myös yksityiskoulujen tai valtion koulu-
jen osalta. Ne voivat kuitenkin valintansa mukaan huolehtia palvelujen 
järjestämisestä myös osittain tai kokonaan omana toimintanaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointi-
alueella on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiske-
lijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, 
jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai 
kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Hyvinvoin-
tialue voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelu-
jen järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Tällä hetkellä Helsingin alueella sijaitsevien yksityisten koulutuksen jär-
jestäjien ja valtion koulujen sopimuskäytännöt vaihtelevat. Ne käyttävät 
kaupungin järjestämiä palveluja tai niiden sopimus koskee esimerkiksi 
ainoastaan psykologipalveluja.

Käsittely

17.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Lausuntoehdotus korvataan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta oppilas- ja opiskelijahuol-
lon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla soteuu-
distuksen jälkeenkin:

Jaosto toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uu-
distusta koskevan lainsäädännön ja sen esitöiden perusteella, että op-
pilas- ja opiskelijahuollon (jäljempänä lyhyesti opiskeluhuolto) palvelut 
säilytetään osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Helsinki ra-
kentaa vahvan perustason opiskeluhuollon kokonaisuuden, jossa las-
ten, nuorten ja nuorten aikuisten sote-palveluilla ja kaskon opiskeluhu-
ollolla on yhteiset tavoitteet, selkeät yhteistyön rakenteet ja tiivis, sau-
maton yhteistyö. Lapsille ja nuorille on tarjottava heidän arkiympäri-
stössään kouluissa perustason mielenterveyspalveluita nykyistä 
enemmän, helpommin ja varhaisemmin sote-uudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti. Sopimuspohjaista järjestelyä niin yksityisten kuin valtionkin 
oppilaitosten kanssa tulee niin ikään jatkaa.

Palveluiden säilyttäminen organisatorisesti osana kaskoa ylläpitää yh-
teisöllisen oppilashuollon työn jatkumista ja tarjoaa kestävät mahdolli-
suudet nykytilan kehittämiselle. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön käy-
tettävän resurssin tulee pysyä vähintään entisellään. Rakentamalla 
samanaikaisesti mielenterveyspalveluja koulujen yhteyteen, Helsinki 
huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oirei-
levien lasten ja nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämistä sekä 
asiakkaan kielellisten oikeuksien huomioon ottamista. Järjestelyllä tue-
taan opiskeluhuollon ennaltaehkäisevää roolia ja matalan kynnyksen 
palveluiden toteutumista. Palveluiden organisatorista sijoittumista tar-
kasteltaessa tärkeintä ovat lapset ja nuoret ja heidän saamansa pal-
velut, ei hallinnollisen rakenteen tai kirjanpidon tarpeet. 

Opiskeluhuollon palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 
1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu 
hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uu-
distuksessa (lait 611-617/2021) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraatto-
ripalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Näiden 
palvelujen järjestämisvastuusta säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-
laissa, terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa seuraavasti:
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointi-
alue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psyko-
logi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppi-
laitosten 1 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestet-
tävä opiskeluhuollon psykologipalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen 
ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa 
opetuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän 
kotipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa sääde-
tään.

Sosiaalihuoltolain 27 c §:n mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä 
opiskeluhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa ope-
tuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta noudattaen, mitä mainitussa laissa säädetään.

Opiskeluhuollon psykologipalvelujen siirtoa kunnilta hyvinvointialueille 
on perusteltu terveydenhuoltolain 17 a §:n säännöskohtaisissa perus-
teluissa (HE 241/2020 vp, s. 1045-1047). Sosiaalihuoltolain 27 c §:n 
perustelujen (s. 1048) mukaan vastaavat perustelut soveltuvat myös 
kuraattoripalveluihin.

Terveydenhuoltolain 17 a §:n perustelujen mukaan opiskeluhuollon 
psykologipalvelujen siirron myötä opiskeluhuollon palvelujen kokonai-
suus olisi yhden toimijan vastuulla, mikä edesauttaisi palvelujen muod-
ostaman toiminnallisen kokonaisuuden toteutumista. Hyvinvointialueen 
toimiessa järjestäjänä kaikilla opiskeluhuollon työntekijöillä säilyisi yh-
teys sosiaali- ja terveystoimeen, mikä on edellytyksenä hoito- ja pal-
veluketjujen sujuvuudelle sekä työntekijöiden riittävän osaamisen ja 
ammatillisen tuen varmistamiselle. Siirron todetaan parantavan palvelu-
jen yhdenvertaista toteutumista ja saatavuutta eri alueilla. Hyvinvointi-
alueella olisi myös asianmukaiset tietojärjestelmät ja asiakastiedot so-
siaali- ja terveydenhuollon rekistereissään, jolloin rekisterinpito sekä ti-
etojen luovuttaminen olisi toimivaa ja joustavaa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu 
Helsingin kaupungilla

Muista kunnista poiketen Helsingillä säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu. Helsingin kohdalla opiskelu-
huollon psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät siirry hyvinvointialueelle. 
Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuu on Helsingin kau-
pungilla.



Helsingfors stad Protokoll 5/2022 304 (324)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
16.03.2022

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

Lainsäädäntö ei määritä palvelujen organisoitumista kaupungin sisäi-
sesti. Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinnon tulee perustua 
kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallisen itsehallinnon pe-
rustuslainsuojasta johtuvista syistä valtiolla ei ole Helsingin kaupungin 
sisäisen toiminnan järjestämiseen kohdistuvaa ohjausvaltaa ilman, että 
siitä erikseen säädetään. Helsingin kaupunki voi siten itse organisoida 
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen halua-
mallaan tavalla joko osaksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa tai 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. 

Ne perustelut, joiden nojalla palvelujen järjestämisvastuu siirretään 
kunnista hyvinvointialueille, eivät sovellu näiden palvelujen siirtämiseen 
Helsingissä sotepe-toimialalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueella (ja Helsingillä) on 
vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteenso-
vittamisesta kokonaisuuksiksi. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakenta-
misen pitää olla opiskeluhuoltoratkaisun keskeisin painotus.

Helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on sama-
naikaisesti huolehdittava yhteisöllisen oppilashuollon työn jatkuvuudes-
ta ja siitä, että lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluita ja muuta 
tukea omassa arkiympäristössään kouluilla. Jaosto toteaa, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
toimialan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollossa, myös mie-
lenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja palveluketjun parantamisessa. 
Koulupsykologit ja kuraattorit osallistuvat osaltaan mielenterveyspal-
veluiden tarjoamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti opis-
keluhuollon yhteydessä toteutetaan lyhytinterventioita ja näyttöön pe-
rustuvien vaikuttavien menetelmien osaamista oppilaiden tarpeet huo-
mioiden ja linjassa Helsingin terapiatakuutavoitteeseen. Sovellettavat 
menetelmät tarkennetaan opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveystoimia-
lan yhteistyöllä. 

Jaosto pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita 
vahvistetaan kaupunkistrategian mukaisesti ja opiskeluhuollon ja kou-
lun muiden ammattilaisten osaamista kasvatetaan.

Mielenterveyden palveluketjun parantamista jatketaan tiiviissä yhtei-
styössä myös HUS:n sekä muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
helsinkiläisille lapsille ja nuorille palveluja tarjoavien järjestöjen kanssa. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmään kutsutaan HUS:n edustaja ja kolman-
nen sektorin järjestöjen edustaja tai edustajia. Kouluterveydenhuollon 
osallistuminen ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön tehdään 
mahdolliseksi myös jatkossa.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uu-
dellamaalla annetun lain (615/2021; ns. Uusimaa-laki) 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden 
rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoi-
tuksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kerty-
villä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusto-
imen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja 
kirjanpidossa.

Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa 
käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
seen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksetta-
vaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pe-
rimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuotto-
ja.

Lain esitöiden (HE 241/2020 vp, s. 867) mukaan säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata se, että toiminta olisi vertailukelpoista muiden hy-
vinvointialueiden kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyden-
huollon tuottoja ja kustannuksia tulee voida tarkastella vertailukelpoi-
sesti osana hyvinvointialueiden talouden seurantaa. Tavoitteena on 
varmistaa näiden tehtävien aiheuttamien kustannusten ja niihin saata-
van rahoituksen läpinäkyvyys. Säännös liittyy myös siihen, että toimin-
nan rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja tältä osin on kyettävä tar-
kastamaan rahoituksen käyttöä sekä myöntämään hyvinvointialueen 
rahoituslain mukaista lisärahoitusta. 

Työn painopiste

Opiskeluhuollon palveluissa edellytetään jatkossakin yhteistoimintaa 
sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
välillä. Suoraan lain nojalla näiden palvelujen tulee jatkossakin koh-
distua ennaltaehkäisevään toimintaan, joka toteutuu oppilaitoksen ar-
jessa.

Perusopetuslain 17 §:n, lukiolain 28 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 4 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulutuksen järjestäjä 
vastaa myös opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattujen asioiden to-
teutumisesta. Opiskeluhuolto on kiinteä osa oppilaitoksen kriisityötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuol-
toa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhtei-
söä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on 
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oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 3 §:n 4 momentin mukaan opis-
keluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ter-
veydenhuoltolain 17 a §:n 2 momentin mukaan opiskeluhuollon psyko-
logipalvelut ovat osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia opiskelu-
huollon palveluja.

Ruotsinkieliset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suo-
meksi että ruotsiksi kaksikielisen hyvinvointialueen alueella siten, että 
asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Kielilaissa (423/2003) säädetään asiakkaan oikeudesta käyttää omaa 
kieltään, tulla kuulluksi, saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä oikeudesta tulkkaukseen. Uudenlaiseen lasten ja nuorten mi-
elenterveyspalveluiden kehittämiseen on tarvetta yhtä lailla ruotsinkieli-
sessä kouluympäristössä, ja sitä on syytä tehdä tiiviisti sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, 
HUS:n ja järjestöjen yhteistyönä.

Yksityinen tai valtion järjestämä koulutus

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on velvollisuus järjestää 
psykologi- ja kuraattoripalvelut myös yksityiskoulujen tai valtion koulu-
jen osalta. Ne voivat kuitenkin valintansa mukaan huolehtia palvelujen 
järjestämisestä myös osittain tai kokonaan omana toimintanaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointi-
alueella on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiske-
lijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, 
jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai 
kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Hyvinvoin-
tialue voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelu-
jen järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Tällä hetkellä Helsingin alueella sijaitsevien yksityisten koulutuksen jär-
jestäjien ja valtion koulujen sopimuskäytännöt vaihtelevat. Ne käyttävät 
kaupungin järjestämiä palveluja tai niiden sopimus koskee esimerkiksi 
ainoastaan psykologipalveluja.

Jaosto hyväksyi yksimielisesti Nasima Razmyarin vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.
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17.01.2022 Poistettiin

25.10.2021 Palautettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Toni Mäki, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
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§ 73
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphävande 
av den kategoriska bestämmelsen om vegetariska maträtter vid 
stadens evenemang

 Motion av ledamoten Elina Kauppila m.fl. om gratisresor med rulla-
tor

 Motion av ledamoten Maarit Vierunen m.fl. om outsourcing av tjäns-
terna vid Nordsjö hälsostation

 Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om leksakslådor till 
lekplatser

 Motion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om oberoende utred-
ning om och sanktionssystem för underhållet av gator 

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Eveliina Heinäluoma om eliminering av hepatit 
C före 2030

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 58, 59, 64, 72 ja 73 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 ja 68 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 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:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 311 (324)
Kaupunginvaltuusto

16.03.2022

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

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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 69, 70 ja 71 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
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saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:   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, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

58, 59, 62, 64, 72 och 73 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

60, 61, 62, 63, 65, 66 (A) ), 67 och 68 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

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

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

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens 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

 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:
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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:

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 
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(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

3
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

66 § (B)) i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

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

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.
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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 den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

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.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning
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Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor

4
BESVÄRSANVISNING

69, 70 och 71 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
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 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär 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

 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 skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.
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I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

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

Wille Rydman
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Mai Kivelä Nina Suomalainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.03.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 22.03.2022.


