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Kokousaika 01.06.2022 18:00 - 23:17

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alametsä, Alviina poistui 19:57, poissa: 149 - 168 §
Alanko-Kahiluoto, Outi poistui 20:34, poissa: 153 - 168 §
Arajärvi, Pentti
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari saapui 18:07, poissa: 138 - 141 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte saapui 18:08, poissa: 138 - 141 §
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura saapui 19:15, poissa: 138 - 142 §
Kopra, Pia
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Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija poistui 18:16, poissa: 143 - 168 §
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna Saapui 18:07, poistui 20:05, poissa: 

138 - 141 §, 149 - 168 §
Ohisalo, Maria poistui 19:57, poissa: 149 - 168 §
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni poistui 20:33, poissa: 150 - 168 §
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda poistui 20:08, poissa: 150 - 168 §
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Said Ahmed, Suldaan
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo poistui 19:57, poissa: 149 - 168 §
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar varajäsen
Ahsanullah, Tarik varajäsen

saapui 20:33, poissa: 138 - 152 §
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Chydenius, Jussi varajäsen

saapui 19:57, poissa: 138 - 148 §
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen
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Juva, Kati varajäsen
saapui 19:57, poissa: 138 - 148 §

Järvinen, Jukka varajäsen
Karinoja, Erkki varajäsen

saapui 18:21, poissa: 138 - 142 §
Kettunen, Marko varajäsen
Kärkkäinen, Eeva varajäsen

poistui 19:15, poissa: 143 - 168 §
Laaksonen, Heimo varajäsen
Majok, Ajak varajäsen
Miettinen, Nina varajäsen
Niemelä, Kimmo varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 21:00, poissa: 138 - 147 §
Paunio, Mikko varajäsen
Pennanen, Petrus varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

poistui 18:09, saapui 19:57, poissa: 
143 - 148 §

Tamrakar, Byoma varajäsen
Thomas, Coel varajäsen

saapui 20:33, poissa: 138 - 152 §
Tuominen, Aino varajäsen

saapui 19:57, poissa: 138 - 148 §
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Kühn, Markus strategiajohtaja
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Staffans, Lotta erityisavustaja
Heinonen, Marjukka ylikielenkääntäjä
Holmberg, Iris kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Wille Rydman kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
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johtaja
138 - 154 §, 163 - 168 §

Pilvi Torsti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
155 - 162 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
138 - 146 §, 155 - 162 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
147 - 154 §, 163 - 168 §
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Tid 01.06.2022 18:00 - 23:17

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Rydman, Wille stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alametsä, Alviina avlägsnade sig 19:57, frånvarande: 

149 - 168 §
Alanko-Kahiluoto, Outi avlägsnade sig 20:34, frånvarande: 

153 - 168 §
Arajärvi, Pentti
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari anlände 18:07, frånvarande: 138 - 

141 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte anlände 18:08, frånvarande: 138 - 

141 §
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
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Kolbe, Laura anlände 19:15, frånvarande: 138 - 
142 §

Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija avlägsnade sig 18:16, frånvarande: 

143 - 168 §
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna anlände 18:07, avlägsnade sig 

20:05, frånvarande: 138 - 141 §, 
149 - 168 §

Ohisalo, Maria avlägsnade sig 19:57, frånvarande: 
149 - 168 §

Pajula, Matias
Pajunen, Jenni avlägsnade sig 20:33, frånvarande: 

150 - 168 §
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda avlägsnade sig 20:08, frånvarande: 

150 - 168 §
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Said Ahmed, Suldaan
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo avlägsnade sig 19:57, frånvarande: 

149 - 168 §
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
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Abib, Mukhtar ersättare
Ahsanullah, Tarik ersättare

anlände 20:33, frånvarande: 138 - 
152 §

Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Chydenius, Jussi ersättare

anlände 19:57, frånvarande: 138 - 
148 §

Finne-Elonen, Laura ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Helal, Fardoos ersättare
Juva, Kati ersättare

anlände 19:57, frånvarande: 138 - 
148 §

Järvinen, Jukka ersättare
Karinoja, Erkki ersättare

anlände 18:21, frånvarande: 138 - 
142 §

Kettunen, Marko ersättare
Kärkkäinen, Eeva ersättare

avlägsnade sig 19:15, frånvarande: 
143 - 168 §

Laaksonen, Heimo ersättare
Majok, Ajak ersättare
Miettinen, Nina ersättare
Niemelä, Kimmo ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Oskala, Hannu ersättare

anlände 21:00, frånvarande: 138 - 
147 §

Paunio, Mikko ersättare
Pennanen, Petrus ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare

avlägsnade sig 18:09, anlände 
19:57, frånvarande: 143 - 148 §

Tamrakar, Byoma ersättare
Thomas, Coel ersättare

anlände 20:33, frånvarande: 138 - 
152 §

Tuominen, Aino ersättare
anlände 19:57, frånvarande: 138 - 
148 §

Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga
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Sarvilinna, Sami kanslichef
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Kühn, Markus strategidirektör
Peltonen, Antti tf. förvaltningsdirektör
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Staffans, Lotta specialmedarbetare
Heinonen, Marjukka övertranslator
Holmberg, Iris translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Ordförande

Wille Rydman stadsfullmäktiges I vice ordförande
138 - 154 §, 163 - 168 §

Pilvi Torsti stadsfullmäktiges II vice ordförande
155 - 162 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
138 - 146 §, 155 - 162 §

Antti Peltonen tf. förvaltningsdirektör
147 - 154 §, 163 - 168 §
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§ Asia

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

139 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

140 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

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

142 Asia/5 Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan 
yhtiöittäminen
Bolagisering av nettobudgeterade funktioner inom stadskansliets team 
Digital grund

143 Asia/6 Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen
Konkurrensutsättning av Helsingfors stads företagshälsovård

144 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunky-
lä, tontti 28320/12)
Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Åggelby, tomten 
28320/12)

145 Asia/8 Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665)
Detaljplaneändring för Kånalagränden 1–5 i Kånala (nr 12665)

146 Asia/9 Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12743)
Detaljplaneändring för Kokkobergsvägen 9 i Sockenbacka (nr 12743)

147 Asia/10 Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-
autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä
Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfiler 
som ligger intill busshållplatser

148 Asia/11 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehit-
tämisestä
Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafiken

149 Asia/12 Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käy-
tön edistämisestä
Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk

150 Asia/13 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkai-
siin vapaa-ajanviettopaikkoihin
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Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på 
livliga rekreationsplatser

151 Asia/14 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston 
uudelleenarvioinnista
Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spårvagns-
materielen för Kronbroarna

152 Asia/15 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoi-
minnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana
Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms 
flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen

153 Asia/16 Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan 
avaamisesta lentotoiminnalle
Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana på 
Malms flygplats för luftfartsverksamhet

154 Asia/17 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköin-
nistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle
Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering

155 Asia/18 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion pe-
rustamisesta
Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med affär-
sinriktning

156 Asia/19 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta 
osaksi kouluterveydenhuoltoa
Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysioterapeuter 
till skolhälsovården

157 Asia/20 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päivä-
kotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa
Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar av 
serviceavtal för daghems- och skolgårdar

158 Asia/21 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 
ikävuoteen asti
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram till 
74 års ålder

159 Asia/22 Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentami-
sesta
Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badst-
rand



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022
Kaupunginvaltuusto

01.06.2022

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

160 Asia/23 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta
Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtparker

161 Asia/24 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta 
Käpylän liikuntapuistoon
Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats 
i Kottby idrottspark

162 Asia/25 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahank-
keen perumisesta
Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet vid 
Fölisöns badhus

163 Asia/26 Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan ken-
tän jäädyttämisestä
Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Ta-
liallén

164 Asia/27 Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankau-
punginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta
Ledamoten Emma Karis motion om en plan för att helt eller delvis riva 
dammen i Gammelstadsforsen

165 Asia/28 Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä 
syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan
Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter 
Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors

166 Asia/29 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsin-
gin katunimistöön
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att ge Helsingfors en ny gata 
med namnet Kalastajankatu (Fiskargatan)

167 Asia/30 Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon
Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapelsta-
dens idrottspark

168 Asia/31 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 1 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/1
01.06.2022

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

§ 138
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.

 Juhana Vartiainen tilalle Heimo Laaksonen
 Mia Nygård-Peltola tilalle Matti Niiranen
 Sari Sarkomaa tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Nina Suomalainen tilalle Mukhtar Abib
 Fatim Diarra tilalle Johanna Sydänmaa
 Johanna Nuorteva tilalle Nina Miettinen
 Emma Kari tilalle Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen tilalle Jukka Järvinen
 Timo Harakka tilalle Fardoos Helal
 Veronika Honkasalo tilalle Ajak Majok
 Mai Kivelä tilalle Sandra Hagman
 Jussi Halla-aho tilalle Mikko Paunio
 Tom Packalén tilalle Marko Kettunen
 Eva Biaudét tilalle Petrus Pennanen
 Nina Grotenfelt tilalle Byoma Tamrakar
 Harry Harkimo tilalle Kimmo Niemelä
 Laura Kolbe tilalle Eeva Kärkkäinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Mari Holopainen
 Pia Pakarinen
 Atte Kaleva

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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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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§ 139
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ozan Yanar ja Terhi Pelto-
korpi sekä varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Elisa Gebhard.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti 
pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Ozan Yanar ja Terhi Peltokorpi sekä 
varalle valtuutetut Nuutti Hyttinen ja Elisa Gebhard.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi Joona Turtiaisen kaupunkiympäristölauta-
kunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Maarit Vierusen 
ehdotuksesta Joona Turtiaisen varajäseneksi kaupunkiympäristölauta-
kuntaan.

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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee ___________________ kaupunkiympäris-
tölautakunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren (Kok) 2.8.2021 § 232 kaupun-
kiympäristölautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikau-
deksi. 

Laura Rissasen pyydettyä eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta, kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren 27.4.2022 jä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunginvaltuuston toimi-
kaudeksi. Tällöin hänen varajäsenen paikkansa jäi avoimeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 387

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee ___________________ kaupunkiympäris-
tölautakunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

16.05.2022 Pöydälle

11.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.04.2022 § 97

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Laura Rissaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta

 valitsi Otto Meren kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 141
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2022-005546 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Kristi Hintille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsi Suzana Abenetin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupungin-
valtuuston toimikaudeksi.

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 19.4.2022

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 Kristi Hintin (Kok.) käräjäoi-
keuden lautamieheksi. Hän on 20.4.2022 pyytänyt eroa käräjäoikeuden 
lautamiehen luottamustoimesta Helsingistä muuton vuoksi. 
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
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

Liitteet

1 Eroilmoitus 19.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 388

HEL 2022-005546 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Kristi Hintille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsee Suzana Abenetin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupungin-
valtuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 142
Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toimin-
nan yhtiöittäminen

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian digitaalisen perustan 
nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jat-
kamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiöl-
le.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

 Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että pää-
töksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaa-
lisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden 
parantamiseen kaupungin organisaatiossa. (Jenni Pajunen)

Käsittely

Valtuutettu Jenni Pajunen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että pää-
töksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaa-
lisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden 
parantamiseen kaupungin organisaatiossa.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
varmistua siitä, että siirtyvän henkilöstön työsuhteitten ehdot 
eivät miltään osin huonone.

Valtuutettu Laura Korpisen toivomusponsiehdotusta ei kannatettu, joten 
se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys
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Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret 
Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Hag-
lund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eve-
liina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, 
Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koske-
la, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Laura Korpinen

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Pajusen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1_Dipe-yhtiö_perustamissopimus_luonnos
2 Liite2_Dipe-yhtiö_Apporttisopimus_luonnos
3 Liite3_Dipe-yhtiö_yhtiöjärjestys_luonnos
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4 Liite4_Dipe-yhtiö_Omistajastrategia_luonnos
5 Perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, luonnos_päivitetty
6 Liite6_Digitaaliset peruspalvelut_Dipe-yhtiön palveluiden laajuus
7 Liite7_Dipe-yhtiö_Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
9 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto Dipe-in perustan in-house 

yhtiöittämisestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston organisaatioon kuuluu 
digitalisaatioyksikön digitaalinen perusta -tiimi. Digitaalinen perusta -
tiimissä on kuusi alatiimiä: tukipalvelut, tietoliikenne- ja kyberturvapal-
velut, palvelin-, konesali- ja kapasiteettipalvelut, elinkaaripalvelut, so-
velluspalvelut, asiakastarpeiden hallinta. Digitaaliseen perustaan orga-
nisatorisesti kuuluva sovelluspalvelut -tiimi ei kuitenkaan kuulu netto-
budjetoituun yksikköön eikä siten yhtiöitettävien toimintojen piiriin.   Di-
gitaalinen perusta aloitti kaupunkitasoisena toimintona 1.1.2021 osana 
kaupunginkanslian strategiaosastoa. Digitalisaatioon panostaminen on 
tukenut kaupungin toimintakulttuurin muutosta ja luonut pohjaa tarvitta-
valle toiminnan ja palveluiden kestävälle uudistamiselle. 

Kaupungin talousarviossa 2022 on linjattu, että Helsingin kaupungin si-
säisten digitaalisten peruspalveluiden tuottamista varten perustetaan in 
house -yhtiö, jonka olisi tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 
alusta. Yhtiön perustamista koskeva valmistelu on jatkumoa 2021 to-
teutetulle toimialojen ja keskushallinnon digitaalisten peruspalveluiden 
keskittämiselle.

Kansliapäällikkö on asettanut Digitaalisen perustan yhtiöittämisen työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella suunnitelma digitaalisia perus-
palveluita tuottavan yhtiön perustamiseksi, tehdä riittävät selvitykset yh-
tiön toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi sekä varmistaa tar-
koituksenmukainen toiminnan organisointi. Työryhmä käynnisti toimin-
tansa 21.12.2021. Digitaalisen perustan yhtiöittämistä on selvitetty tii-
viissä yhteistyössä ja avoimesti henkilöstön kanssa. Yhtiö on kaupun-
gin määräysvallassa oleva sidosyksikköstatuksen omaava tytäryhtiö, 
jolta kaupunki voi ostaa palveluita ilman kilpailutusta. Yhtiö kuuluisi 
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muihin kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ryhmään, eikä 
sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Yhtiön liiketoiminta

Yhtiömuotoinen toiminta luo edellytykset laadukkaiden palveluiden tuot-
tamiselle kaupungin asiakastahoille kustannustehokkaasti. 

Yhtiöittämiselle on hyvät edellytykset:

1. Yhtiöitettävä kokonaisuus ja siirtyvät palvelut muodostavat jo nyt 
eheän kokonaisuuden, joka on ollut toiminnassa vuoden 2021 
alusta alkaen.

2. Nykyisen yksikön organisaatio mahdollistaa yhtiölle häiriöttömän 
palvelujen haltuunoton

3. Yhtiön tarvitsemat lisäresurssit ja sen tarvitsemat sisäiset toi-
minnot (tukipalvelut) on tunnistettu

4. Merkittäviä vaikutuksia kuten roolien ja vastuiden muutoksia 
kaupungin muissa toiminnoissa ja tulevan yhtiön rajapinnoissa ei 
ole tunnistettu

5. Kaupungin tekemät sopimukset, jotka liittyvät digitaalisen perus-
tan palvelutuotantoon, ovat lähtökohtaisesti siirrettävissä yhtiöön 
sellaisenaan 

Yhtiöittämisessä perustetaan kaupungin sidosyksikkönä toimiva osa-
keyhtiö, jonne siirtyvään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluu nykyisen 
kaupunginkanslian strategiaosastolla sijaitsevan nettobudjetoidun yksi-
kön koko nykyinen toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen 
ja palveluineen pois lukien sovelluspalvelut, jotka jäävät kaupungin-
kanslian digitalisaatioyksikköön. Lisäksi kaupungin digitaalisen perus-
tan kehittämiseen liittyvän muutosohjelman projektit, omaisuuserät ja 
niihin liittyvät tietoliikennelaitteisiin ja verkkoon liittyvät vastuut siirre-
tään yhtiön vastuulle, sisältäen esimerkiksi verkon valvonta- ja hallinta-
laajennus ja oman runkoverkon rakentaminen. Yhtiöön siirretään henki-
löstön ja palvelusopimusten lisäksi nettobudjetoidun yksikön taseeseen 
1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät niiden siirtohetken poistamatto-
maan hankintamenoon.

Yhtiö on kaupungin strateginen kumppani, joka myy, tuottaa ja kehittää 
digitaalisia peruspalveluja, jotka ovat kriittisiä koko kaupungille, toimia-
loille, virastoille ja liikelaitoksille.

Yhtiö ja kaupunki tekevät käynnistysvaiheessa yhden kaupunkiyhteisen 
puitesopimuksen palveluista ja hinnoittelusta. Asiakaskohtaiset palvelu-
tasot ja volyymit kuvataan palvelusopimuksen liitteissä, joita tarkastel-
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laan osana talouden ja toiminnan vuosikelloa. Yhtiön tulovirrat muodos-
tuvat aiheuttamisperusteisesti hinnoitelluista digitaalisista palveluista ja 
niihin liittyvistä lisäpalveluista sekä palveluiden kehittämiseen liittyvistä 
muutosohjelman kuluista.

Yhtiön tulee ottaa toiminnassaan huomioon sidosyksikköhankintoihin ja 
ulosmyyntiin liittyvät säännökset sekä rajoitteet. Yhtiön tulee varmistaa, 
että sen liikevaihdosta enintään 5 % ja enintään 500 000 euroa muo-
dostuu muilta tahoilta kuin kaupungilta tai kaupungin kokonaan omis-
tamilta muilta sidosyksiköiltä. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntiosuuden 
puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti.

Yhtiön toimintaa ohjataan seuraavilla linjauksilla:

1. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistama sidosyksikkö, joka pal-
velee Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvia tahoja.

2. Yhtiön tavoitteena on varmistaa tehokkaat jatkuvat digitaaliset 
peruspalvelut asiakkaille kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Yhtiön 
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

3. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen ja kysynnän 
kehityksen mukaan.

4. Yhtiö investoi maltillisesti omistajan linjausten mukaisesti, jatku-
van toiminnan edellytysten ylläpitämiseksi sekä kustannuste-
hokkaiden palveluiden kehittämiseksi.

5. Kaupunki ostaa yhtiön tuottamat palvelut yhtiöltä voimassa ole-
van palveluluettelon mukaisesti.

Luonnos yhtiön liiketoimintasuunnitelmasta on esityslistan liitteenä 5.

Yhtiön toiminnan laajuus, rooli ja asema

Toiminnan käynnistymisvaiheessa yhtiön palveluksessa on 140–150 
henkilöä, ja liikevaihto n. 55 milj. euroa.

Vaikka yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa, on yhtiön onnistuttava kaikessa 
toiminnassaan yhtä hyvin kuin markkinatilanteessa. Yhtiön palveluiden 
ja hinnoittelun tulee olla läpinäkyviä ja vertailukelpoisia julkisen ja yksi-
tyisen puolen verrokkeihin.

Yhtiön onnistuminen perustuu:

 Parhaaseen mahdolliseen ymmärrykseen asiakastarpeista ja suju-
vaan yhteistyöhön osana kaupunkikonsernia

 Digitaalisiin peruspalveluihin fokusoituneen yhtiön toimintaan, joka 
mahdollistaa läpinäkyvän ja tarpeisiin vastaavan laadun ja hinnat 
asiakkaille 
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 Vahvaan ICT-osaamiskeskittymään kaupunkikonsernin sisällä
 Vastuulliseen ja kilpailukykyiseen palveluorganisaatioon
 Vahvaan kykyyn koota osaamista, kumppaneita ja kyvykkyyksiä 

tuottamaan Helsingin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaali-
sia palveluita

 Liiketoimintamalli on asiakaslähtöinen, ja perustuu asiakkaan kans-
sa tunnistettuihin digitaalisiin peruspalvelutarpeisiin, joihin yhtiö 
tuottaa palvelut joko itse tai ostopalveluina. 

Luonnos yhtiön toiminnan laajuudesta, roolista ja asemasta osana liike-
toimintasuunnitelmaa on  liitteessä 5. 

Yhtiön palvelut ja palveluiden hinnoittelu

Yhtiö tuottaa seuraavia palveluja: 

 Tukipalvelut: 1. tason tuki (toimittajaläpilaskutuksena), lähitukipalve-
lu

 Elinkaaripalvelut (hankinta, tilaus, toimitus, poisto): laitteet, sovel-
lukset, puhelinpalvelut

 Tulostuspalvelut
 Tietoliikennepalvelut: runkoverkko (sis. palomuuripalvelut), lähiverk-

ko, liittymät, asiantuntijatyö
 Kapasiteetti- ja pilvipalvelut: asiantuntijapalvelu
 Pilvipalvelut: M365 hallinta, lisenssit, muut kollaboraatiotyökalut, pil-

ven hallintapalvelu, asiantuntijatyö
 Tietoturva- ja määräystenmukaisuuspalvelut: kyberturvapalvelu, 

AD-hallintapalvelu, asiantuntijatyö
 Asiantuntijapalvelut

Yhtiö hinnoittelee palvelut aiheuttamisperusteisesti sovittuihin suorite- 
ja kustannusajureihin pohjautuen. Hinnoittelumallit perustuvat yksikkö-
suoritteisiin kuten €/laite, €/h tai kiinteisiin kuukausi- tai muihin aikasi-
donnaisiin palveluveloituksiin.

Kaupunki ja yhtiö laativat palveluista palvelusopimuksen, joka määritte-
lee palvelujen sisällön ja hinnoittelun. Yhtiö tuottaa palveluita kaupun-
gin toimialojen, virastojen, liikelaitosten ja näin sovittaessa myös tytä-
ryhteisöjen kuvaamiin tarpeisiin oman palveluluettelonsa pohjalta.

Yhtiön asiakkaina ja palvelujen tilaajina ovat kaupungin eri hallintokun-
nat (toimialat / virastot / liikelaitokset) sekä myöhemmässä vaiheessa 
mahdollisesti muita kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä. Tilaaja vastaa 
omasta budjetistaan ja tilattujen palveluiden hyötyjen toteutumisen seu-
rannasta, ja määrittelee omat palvelutarpeensa, palvelujen sisällön, 
laajuuden ja tarvittavan palvelutason yhdessä tuottajan kanssa. Tilaaja 
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tunnistaa muutostarpeet ja uudet palvelutarpeet, ja tuo ne yhteisesti 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi yhtiön hallintomallin mukaiseen fooru-
miin, joka päätetään käynnistämisvaiheessa.

Yhtiö tuottaa asiakastarpeisiin vastaavat, sovitut ja palveluluettelossa 
kuvatut palvelut kustannustehokkaasti. Yhtiö hinnoittelee palvelut läpi-
näkyvästi ja sovittuun hinnoittelumalliin pohjautuen, ja raportoi palve-
luista ja kustannuksista tilaajille.

Yhtiö hankkii palvelujen tuottamisen edellyttämät palvelut noudattaen 
kaupungin sopimuskäytäntöjä, ja valvoo ulkoisten palveluntuottajien 
toimintaa.

Luonnos yhtiön palveluista ja palveluiden hinnoittelusta on osana liike-
toimintasuunnitelmaa liitteessä 5.

Yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstövaikutukset ja yhteistoiminta

Henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuk-
sen periaatetta noudattaen. Kaikki luovutushetkellä digitalisaatioyksi-
kön nettobudjetoituun digitaalinen perusta -tiimiin kuuluvat henkilöt, 
kaupunkiyhteiset sovelluspalvelut pois lukien, siirtyvät yhtiön palveluk-
seen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin palvelussuhteista johtuvat oi-
keudet ja velvollisuudet siirtyvät kaupungilta yhtiölle. 

Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt ovat vastuullisia työ-
nantajia, jotka toteuttavat hyvää johtamista sekä huolehtivat työelämän 
laadusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Tytäryhteisöt kuuluvat työ-
nantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtoso-
pimusta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön järjestäytymisestä.

Henkilöstön asemaa mahdollisessa liikkeenluovutuksessa sekä henki-
löstövaikutuksia on käsitelty yhteistoiminta- ja viestintäsuunnitelman 
mukaisesti yhteistoiminnassa ja lisäksi koko digitaalisen perustan hen-
kilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa. Ensimmäinen infotilaisuus henki-
löstölle pidettiin 4.11.2021. Asiaa ja sen vaiheita on tämän jälkeen käsi-
telty säännöllisesti henkilöstön kanssa useissa eri tilaisuuksissa. Näillä 
tilaisuuksilla on huolehdittu siitä, että henkilöstön kuuleminen varmiste-
taan ja että koko henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tietoa hankkeen 
valmistelusta. Tilaisuuksissa on myös varattu henkilöstölle mahdolli-
suus esittää kysymyksiä ja kommentteja asian valmisteluun liittyen ja 
tällä tavoin on turvattu henkilöstön osallistumismahdollisuus.

Yhtiöittämistä on käsitelty kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti yhteistoiminnassa edustuksellisesti kaupungin henkilöstötoimi-
kunnassa 8.11.2021, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä 27.1.2022, 
kanslian henkilöstötoimikunnassa 31.1.2022 ja henkilöstöpoliittisessa 
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työryhmässä 24.2.2022. Tämän jälkeen henkilöstövaikutuksia koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut (siirtoneuvottelut) on pidetty 17.3., 24.3. ja 
28.4.2022. Siirtoneuvotteluissa on käsitelty luovutuksen kohteena oleva 
siirtyvä henkilöstö, luovutuksen ajankohta sekä luovutuksesta aiheutu-
vat henkilöstövaikutukset siltä osin kuin ne ovat luovuttajan tiedossa. 
Luovutuksensaajan ollessa perustettava uusi yhtiö osa henkilöstövaiku-
tuksista ratkeaa, kun yhtiön toimivaltaiset edustajat ovat tehneet asioita 
koskevat päätökset. Siirtoneuvotteluista on laadittu kaupungin käytän-
töjen mukaisesti siirtomuistio, johon on koottu henkilöstön näkökulmas-
ta keskeiset asiat. Varsinainen päätös yhtiöittämisestä käsitellään yh-
teistoiminnassa henkilöstöpoliittisessa työryhmässä ja kaupungin hen-
kilöstötoimikunnassa. Esityslista julkaistaan torstaina 12.5. ja kaupun-
ginhallituksen käsittely on 16.5.2022. Kaupungin henkilöstötoimikunta 
on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.5.2022 ja sen lausunto on liittee-
nä 9.

Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä sekä muistiot siirtoneuvotteluista 
liitteinä 7‒8.

Yhtiön talous

Yhtiön taloussuunnitelma perustuu seuraaviin lähtöoletuksiin:

 Yhtiö veloittaa kaikki palveluihin liittyvät kulunsa aiheuttamisperus-
teisesti pohjautuen sovittuihin suorite- ja kustannusajureihin asiak-
kailtaan. Myös investointien poistot veloitetaan asiakkailta. 

 Yhtiöön siirtyvät digitaalisen perustan muutosohjelman kulut ja pois-
tot veloitetaan kaupunginkanslialta

 Yhtiön muu investointitaso on arvioitu vuoden 2022 tasoa vastaa-
vaksi.2022 on ensimmäinen vertailukelpoinen täysi toimintavuosi 
digitaalisen perustan keskitetyille hankinnoille. Yhtiö aktivoi tasee-
seen jatkossakin hankkimansa tietoliikennelaitteet ja tietokoneet.

 Yhtiöön siirtyvät a) Digitaalisen perustan nettobudjetoidun yksikön 
taseeseen 1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät, b) muutosohjel-
man omaisuus 1.1.2021 alkaen sekä c) omistettu vanhempi runko-
verkko (arvo noin 0,4 milj. euroa)

 Yhtiön sisäiset toiminnot on arvioitu laskelmaan – 1 milj. euroa/v – 
esim. HR, talous jne.

 Digitaalisen perustan taloussuunnitelmaan sisältyy vuosittainen pal-
veluiden  tuottavuusparannus (ks. alla)

Yhtiö rahoittaa investointinsa vaiheittaisella pääomituksella ja tulorahoi-
tuksella. Yhtiön toiminnassa taseeseen aktivoitavat investoinnit ovat 
kassavaikutteisia, ja niiden taloudellinen vaikutus jaksotetaan investoin-
tien käyttöiän mukaisesti tuloslaskelmaan poistoiksi ja sitä kautta asia-
kaslaskutukseen. Investointien poistoaika on keskimäärin noin viisi 
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vuotta. Alkuvuosina vaiheittainen pääomitus on tarpeellinen investoin-
tien rahoittamiseksi, koska jaksotettujen poistojen yhteisvaikutus asia-
kaslaskutukseen on pienempi kuin investointien vaikutus yhtiön kas-
saan. Myöhempinä vuosina yhtiö rahoittaa investointinsa tulorahoituk-
sella, kun poistot ovat likimäärin investointien suuruiset. 

Yhtiön investoinnit    t. euroa
 Poistoaika 

(v)
2023 2024 2025-

Työasemat 4 6 265 6 300 6 300
Lähiverkon laitteet 6 2 400 2 400 2 400
Muutosohjelma 5 1 515 1 300 1 300
Runkoverkko 30 2 300 500 500
ICT-palvelut 5 2 900 2 900 2 900
Yhteensä  15 380 13 400 13 400

Talouden avainlukuja yhtiön käynnistyessä 1.1.2023 (milj. euroa):

- liikevaihto 55,4
- toimintamenot 49,7
- - josta materiaalit ja palvelut 39,2
- liikevoitto 0,3
- taseen loppusumma 31,3

Yhtiön toiminnan edellytysten varmistamiseksi suunnitteluperiaatteena 
on ollut siirtää yhtiöön Digitaalisen perustan nettobudjetoidun yksikön 
taseeseen 1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät ja niihin liittyvät pois-
tot. Alkupääomitus asetettu siten, että kassassa on kunkin vuoden lo-
pussa vähintään 1 kuukauden kassavaikutteisia kuluja vastaava mää-
rä. Alkavan taseen käyttöomaisuus 18,3 milj. euroa, jolloin edellä mai-
nittuihin suunnitteluperiaatteisiin pohjautuen tarvittava pääomitus on 
24,3 milj. euroa. Pääomituksen tarve perustuu digitaalisen perustan in-
vestointisuunnitelmiin, jotka laskutetaan asiakkaalta osin jälkikäteisesti 
investointien poistojen perusteella. Vaikutus yhtiön kassavirtaan on 
vuosina 2023‒26 yhteensä noin 20 milj. euroa.  

Yhtiön perustamisen yhteydessä yhtiötä pääomitetaan yhtiön käynnis-
tämisvaiheen kustannusten vaatimalla määrällä 0,5 milj. euroa. Toimin-
tojen siirtämisen ja yhtiön varsinaisen toiminnan käynnistymisen yhtey-
dessä jälkeen yhtiötä pääomitetaan 23,8 milj. euroa yhtiön investointi-
suunnitelmaan pohjautuvan ja tarkemmin yhtiön perustaminen kappa-
leessa kuvatun vaiheistetun aikataulun mukaisesti.
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Alkavan taseen käyttöomaisuus 

 Kattavuus Arvon perusta Milj. euroa
Työasemat* 2021-2022 kirjanpitoarvo 7,2
Lähiverkon lait-
teet*

2021-2022 kirjanpitoarvo 3,5

Omistettu vanha 
runkoverkko

2006 asiantuntija-arvio 0,4

Runkoverkkoin-
vestoinnit

2022 kirjanpitoarvo 1,8

Muutosohjelman 
käyttöomaisuus

2021-2022 kirjanpitoarvo 2,8

ICT-palvelut* 2022 kirjanpitoarvo 2,6

  * Nykyisen nettobudjetoidun Digitaalisen perustan yksikön omaisuus 

  

Digitaalisen perustan muutosohjelman tuottavuustavoitteet (tilanne 05/2022)

Digitaalisen perustan toiminnoille on asetettu tavoitteellinen tuottavuu-
den lisäämisen tähtäävä toimenpideohjelma. Vuosi 2021 on vertailu-
vuosi toimintamenoista ja tuottavuustavoitteet yhteensä (milj. euroa) 
ovat seuraavat:

 Vertailu-
vuosi 2021

Säästö 
2022

Kumul. 
säästö 

2023

Kumul. 
säästö 

2024

Kumul. 
säästö 

2025
Yhteensä 17,8 2,1 3,8 5,4 6,6

Palveluiden hinnoittelun lähtökohtana on kattaa palveluiden tuottami-
sesta syntyvät kulut. Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana syn-
tyy toiminnan käynnistykseen liittyviä kuluja, jotka rasittavat toiminnan 
tulosta. Hinnoittelu on läpinäkyvää ja verrokkeihin verrattuna kilpailuky-
kyistä.

Luonnos yhtiön taloudesta ja pääomitusvaihtoehdoista on osana liike-
toimintasuunnitelmaa liitteessä 5.

Omistajastrategia ja toiminnan ohjaus

Laaditun omistajastrategialuonnoksen mukaan yhtiö kuuluu kaupungin 
muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. Yhtiön tehtä-
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vänä on varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai 
hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset 
peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Yhtiö on keskei-
nen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyt-
tämisessä.

Yhtiö rahoittaa juoksevan toimintansa ensisijaisesti tulorahoituksella. 
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa, vaan 
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huo-
mioon ottaen. Yhtiö mahdollistaa ja siirtää edelleen asiakkailleen digi-
taalisten peruspalvelujen keskittämisestä, harmonisoinnista ja standar-
disoinnista saatavia tuottavuus-, laatu- ja osaamishyötyjä.

Kustannustehokkuus on kaupungin tarpeiden tuntemuksen ja toimitus-
varmuuden ohella peruste kaupungin ostojen keskittämiseen yhtiölle.

Toiminnan taloudelliset ja muut tavoitteet vahvistetaan yhtiön strate-
giassa. Strategiasta johdetaan vastuualueittain kustannustavoitteet, 
laatutavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Johto laatii strategian mukai-
sesti vuosittain tulo- ja menobudjetin hallituksessa hyväksytettäväksi. 
Budjetissa kuvataan millä panostuksilla vuositavoitteet saavutetaan ja 
miten resurssit käytetään. Budjetti laaditaan vastuualueittain pääkus-
tannuspaikoittain.

Yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

Luonnos omistajastrategiasta liitteenä 4.

Yhtiöittämisen toteutussuunnitelma ja aikataulu

Tavoite on, että uusi yhtiö käynnistää toimintansa 1.1.2023. ”Päivän 1” 
minimitavoitteet ovat seuraavat:

1. Yhtiö on perustettu ja on toimintakykyinen juridinen kokonai-
suus.

1. Yhtiöllä on hallinto ja toimiva johto
2. Yhtiöllä on organisaatio, jolle on määritelty vastuut ja toi-

menkuvat
3. Tarvittava alkurahoitus on järjestetty

2. Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle asetettavat tavoitteet, yh-
tiön toiminta-ajatuksen, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin, 
sekä tarvittavat toimintapolitiikat.

3. Toiminnan kannalta kriittiset sopimukset (asiakas-, palveluntuot-
taja- ja muut sopimukset) on otettu haltuun tai vanhojen tilalle on 
neuvoteltu uudet.
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4. Siirtyvä henkilöstö on yhtiön palveluksessa, ja avainroolit on täy-
tetty 

5. Yhtiöllä on toimivat prosessit palkanmaksulle, henkilöstöhallin-
nolle, taloushallinnolle ja muille keskeisille toiminnoille. Yhtiöllä 
on hallussaan toiminnan edellyttämät henkilöstö-, palvelu-, ta-
lous- ja muut tiedot.

Yhtiössä käytetään niitä kaupungin tuottamia tukiprosesseja ja palvelu-
ja, joita keskitetty Digitaalinen perusta käyttää siltä osin kuin se on 
mahdollista ja järkevää. Yhtiö toimii ainakin toiminnan alkuvaiheessa 
nykyisissä toimitiloissa. 

Luonnos yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelmasta ja aikataulusta osa-
na liiketoimintasuunnitelmaa, esityslistan liitteenä 5.

Yhtiön perustaminen

Valmistelutyössä on päädytty seuraaviin keskeisiin yhtiön perustamista 
koskeviin periaatteisiin ja etenemissuunnitelmaan:

 Helsinki perustaa yhtiön jo ennen varsinaisen toiminnan siirtämistä 
yhtiöön myöhemmin tapahtuvaa toiminnan siirron vastaanoton sekä 
sopimus- ja työnantajavelvoitteiden valmistelua varten,

 Yhtiön nimeksi on suunniteltu DigiHelsinki Oy tai esimerkiksi Hel-
singin Digipalvelut Oy riippuen rekisteriviranomaisen kannasta eri 
nimivaihtoehtojen erottumisen osalta,

 Yhtiön osakepääoma on 250 000 euroa, joka jakautuu 1000 osak-
keeseen,

 Helsinki merkitsee kaikki osakkeet 500 000 euron merkintähinnalla. 
Merkintähinnasta 250 000 euroa kirjataan yhtiön SVOP-rahastoon, 

 Helsinki omistaa yhtiön perustamishetkellä yhtiön koko osakekan-
nan (100 %), 

 Siirrettävä toiminta siirretään apporttiluovutuksena yhtiöön. Samas-
sa yhteydessä yhtiötä pääomitetaan tarkoituksenmukaisimmalla ta-
valla 23,8 milj. eurolla. Siirto toteutetaan 1.1.2023, 

 apporttina luovutettavaa omaisuutta vastaan kaupunki saa yhtiön 
osakkeita,

 siirtyviin toimintoihin liittyvä henkilöstö siirtyy yhtiöön liiketoiminta-
siirron yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen 
periaatteen mukaisesti,  

 apporttiluovutuksena tapahtuvan siirron arvonlisäverokohtelu var-
mistetaan Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Siirron ar-
vonlisäverokohtelulla ei ole toiminnan yhtiöittämisen kannalta olen-
naista merkitystä, mutta asia on syytä varmistaa, koska se saattaa 
vaikuttaa yhtiön alkuvaiheen rahoitukseen.
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 toiminnan siirtoon valmistautuminen (sopimukset, tietojärjestelmät 
ym.) syys-joulukuussa 2022,

 toiminnan siirtoon liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten tekeminen 
elo-joulukuussa 2022, operatiivinen toiminta yhtiössä alkaa 
1.1.2023.

Kokonaispääomitustarpeesta 24,3 M€ sijoitetaan yhtiöön omana pää-
omana seuraavasti:

 Perustamisvaiheessa osakkeiden merkintähintana 0,5 milj. eu-
roa (osakepääoma 0,25 milj. euroa ja sijoitetun vapaan oman pää-
oman (SVOP) rahasto 0,25 milj. euroa)

 viimeistään 31.12.2022 12,5 milj. euroa (suora sijoitus SVOP-
rahastoon)

 viimeistään 31.12.2023 5 milj. euroa ja (suora sijoitus SVOP-
rahastoon)

 viimeistään 31.12.2024 6,3 milj. euroa (suora sijoitus SVOP-
rahastoon).

Perustamisvaiheen jälkeiset pääomituspäätökset tuodaan myöhemmin 
erikseen päätöksentekoon. Vuosina 2023‒2024 tehtävien pääomitus-
ten vaiheistusta ja keskinäistä suuruutta voidaan tarvittaessa muuttaa 
erillisten päätösten yhteydessä, mikäli pääomitukseen vaikuttavat olo-
suhteet muuttuvat merkittävästi perustamisvaiheessa ennakoiduista.

Luonnokset yhtiön perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä ovat 
esityslistan liitteinä 1‒3.

Yhtiöittämisen hankinta- ja valtiontukioikeudellinen tarkastelu

Yhtiö on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa 
laissa tarkoitettu hankintayksikkö eli se kilpailuttaa hankintansa hankin-
talakia noudattaen. Yhtiön tehtävänä on varmistaa kaupungin viran-
omaistoiminnan edellytyksiä tuottamalla ja hankkimalla keskitetysti 
kaupungin tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut. Yhtiö mahdol-
listaa osaltaan sen, että Helsinki on maailman parhaiten digitalisaatiota 
hyödyntävä kaupunki sekä tukee kaupungin tukipalveluiden tuottavuu-
den ja läpinäkyvyyden kehittämistä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kau-
punkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö ei 
toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Siten yhtiö tyydyttää hankintalain 
edellyttämällä tavalla sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
ole teollista tai kaupallista luonnetta. Lisäksi voidaan todeta, että yhtiö 
toimii kaupungin määräysvallan ja valvonnan alaisena. Kaupunki omis-
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taa yhtiön osakekannan, nimittää yhtiön hallituksen jäsenet sekä ohjaa 
yhtiön toimintaa.

Yhtiö on hankintalain mukainen kaupungin sidosyksikkö. Näin ollen 
kaupungin ja yhtiön välisiin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Yh-
tiön ja kaupungin kokonaan omistamien muiden sidosyksiköiden väli-
siin hankintoihin ei myöskään sovelleta hankintalakia perustuen niiden 
väliseen sisarsidosyksikköasemaan. Yhtiö on kokonaan kaupungin 
määräysvallassa, koska kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 100 pro-
senttia sekä käyttää hankintalain edellyttämällä tavalla ratkaisevaa vai-
kutusvaltaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin halli-
tuksen jäsenten nimeämisoikeuden, omistajaohjauksen ja konsernival-
vonnan keinoin. Yhtiön toiminnassa tulee kuitenkin varmistaa, että sen 
liikevaihdosta enintään 5 % ja enintään 500 000 euroa muodostuu 
muilta tahoilta kuin kaupungilta tai kaupungin kokonaan omistamilta 
muilta sidosyksiköiltä.  Toiminnan kohdistumisen prosenttiosuutta las-
kettaessa on otettava huomioon sopimuksen tekemistä edeltävien kol-
men vuoden keskimääräinen kokonaisliikevaihto. Käynnistysvaiheessa 
ei ole suunniteltu palveluiden ulosmyyntiä.

Lisäksi yhtiö toimii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen yhteishankintayk-
sikkönä, mikä kirjataan yhtiön toimialaksi sen yhtiöjärjestykseen. Yh-
teishankintayksikkönä yhtiö voi kilpailuttaa kaupungin ja sen tytäryhtei-
söjen käyttöön puitejärjestelyitä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joi-
den kautta kaupunki ja tytäryhteisöt voivat hankkia tavaroita tai palvelu-
ja.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Euroopan unionin valtiontukisääntöjä sovelletaan kuitenkin ainoastaan 
silloin, kun tuensaajana on yritys. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellises-
ta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista toimintaa har-
joittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa ta-
varoita tai palveluita tarjotaan markkinoilla. Valtiontukiarvioinnissa on 
siten selvitettävä, onko perustettava yhtiö valtiontukisääntelyn mukai-
nen yritys eli harjoittaako se taloudellista toimintaa. 

EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan julkisen val-
lan käyttäminen ei ole taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa ei 
ole myöskään julkiseen vallankäyttöön erottamattomasti liittyvä toimin-
ta, joka itsenäisesti arvioiden voisi olla tyypiltään taloudellista. Erotta-
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mattomuutta arvioidessa tulee selvittää, liittyykö toiminta luonteensa, 
siihen sovellettavien sääntöjen sekä tavoitteidensa perusteella julkisen 
vallan käyttöön vai ei. 

Yhtiön tehtävänä olisi omistajastrategialuonnoksen mukaan varmistaa 
kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja hankkimalla keskitetysti 
kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja tarkastusviraston tarvitsemat 
kriittiset digitaaliset peruspalvelut. Yhtiön vastuulla olisi siten kaupungin 
viranomaistoimintaan ja julkisen vallan käyttöön läheisesti liittyviä toi-
mintoja, joita ei voi pitää luonteeltaan taloudellisina. Ilman kyseisiä pal-
veluja kaupunki ei voisi hoitaa lakisääteisiä tai kunnan yleisen toimival-
lan puitteissa hoidettavaksi ottamiaan tehtäviään. Näin ollen kyse olisi 
julkisen vallankäyttöön erottamattomasti liittyvistä palveluista.

Lisäksi perustettava yhtiö kuuluisi omistajastrategialuonnoksen mukaan 
kaupungin muihin kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen 
ryhmään eikä yrityksen tarkoituksena ole tuottaa voittoa omistajalleen. 
Yhtiö tuottaisi palveluita kaupungille tai kaupunkikonserniin kuuluville 
tytäryhteisöille hankintalain sidosyksikköpoikkeusten perusteella. Täl-
löin yhtiö ei toimisi kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiö voisi toimia 
markkinoilla ainoastaan marginaalisesti, sidosyksikkösääntelyn ulos-
myyntirajoitusten puitteissa.

Edellä läpikäydyin perustein yhtiön perustamiseen ei liity valtiontukia 
koskevia esteitä, koska yhtiö ei tosiasiallisesti toimi kilpailluilla markki-
noilla, kun se tuottaa digitaalisia peruspalveluita viranomaistoimintaa 
varten. Yhtiön tulee kuitenkin ottaa toiminnassaan huomioon hankinta-
lain ulosmyyntiin liittyvät rajoitteet. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntio-
suuden puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti. 
Tämän tulee olla myös todennettavissa kyseistä toimintaa koskevan 
eriytetyn kirjapidon ja tuloslaskelmien perusteella.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yh-
teydessä:

 kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhteistyössä stra-
tegiaosaston kanssa perustamaan osakeyhtiön kaupunginkanslian 
digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan jatkamista varten 
sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut 
tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään perustettavan yhtiön kaikkien osakkeiden merkitse-
misen kaupungin lukuun yhtiön perustamisen yhteydessä, ja kehot-
tamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
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maan osakkeiden merkintähinnan 0,5 milj. euroa talousarviotililtä 
8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi,

 hyväksymään digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja kos-
kevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot sekä niihin 
liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukai-
sesti sekä kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalveluita kau-
pungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja muut mahdol-
liset kyseiseen siirtoon liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvit-
taessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neu-
vottelupöytäkirjan ja siirtomuistion/siirtymäsopimuksen,

 vahvistamaan yhtiölle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian liit-
teenä olevan luonnoksen mukaisesti sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa val-
mistelemaan tarvittaessa kaupunginkanslian digitaalisen perustan 
nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyviä apporttiomai-
suuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspäätökset. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään hallin-
tosäännössä määritellyn toimivallan perusteella yhtiön hallituksen jä-
senten valitsemisesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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Valmistelutyöryhmä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 389

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen 
perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välit-
tömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle 
osakeyhtiölle.

16.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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§ 143
Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Työterveys Helsingin palvelut ovat olleet erittäin kustannustehokkaat ja 
tarvelähtöiset ja nämä ovat olleet matalimmat muihin suuriin kaupun-
keihin verrattuna. Kela korvausten jälkeen kustannukset ovat 8,7 milj € 
eli 217,50 € per henkilö vuonna 2019. Mahdollisen ulkoistuksen myötä 
toimialoille on varauduttava lisähenkilöstön rekrytoimiseen esihenkilöi-
den tueksi, josta koituu lisäkustannuksia kaupungille. Kustannukset tu-
levat huomattavasti nousemaan myös muilla tahoilla mahdollisen ul-
koistamisen myötä. 

Työterveys Helsinki on säästänyt ennaltaehkäisevällä monipuolisella 
työkykyä edistävällä toiminnallaan, uudelleensijoituksilla ja työkokeilulla  
huomattavia summia varhennetuissa eläkepäätöksissä ja näin  onnis-
tunut tukemaan työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia. Kunnallisen 
eläkevakuutusyhtiön  KEVA:n  tilastojen mukaan Helsingin sairaus-
poissaolot ovat kansallisesti hyvällä tasolla. Helsinki Työterveys on 
saavuttanut useita laatupalkintoja mm vuosina 2016, 2017 ja Työter-
veyslaitoksen laatupalkinnon vuonna 2018.

Kaupunki on itse aikoinaan omassa strategiassaan halunnut keskittää 
toimintansa yhteen kiinteistöön. Kuitenkin kaupungilla olisi käytettävis-
sään työterveyshuollon palveluihin 23 terveysasemaa.  Terveysasemil-
le voitaisiin perustaa omat työterveyshuoltopisteet työterveyslääkäri, -
hoitaja, työfysioterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tällä olisi 
myönteinen vaikutus terveysasemien toimintaan ja tämä olisi yhdenver-
taista kuntalaisia kohtaan. Terveysasemien aukioloaikoja voidaan laa-
jentaa kuten isommissa yksiköissä onkin jo tapahtunut.
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Laatukilpailutuksesta, ei ulkoistamisesta on sovittu. Laatukilpailuttami-
sen vaihtoehtoisia tapoja ei ole kunnolla edes selvitetty. Hyvän hallin-
non, läpinäkyvyyden ja kaupungin edun mukaisesti on tehtävä asian-
mukainen vertailu nykyisen mallin, ulkoistamisen ja in-house-yhtiön pe-
rustamisen kesken. Helsingin kaupunki on HUS yhtymässä iso osakas 
. Palautuksen yhteydessä tulee selvittää HUS:n kiinnostus yhteistyöhön 
in-house yhtiön perustamisen suhteen. 

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Sinikka Vepsän palautusehdotus

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina 
Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlin-
na, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Sami Muttilainen, Ilkka Taipale, Erkki 
Tuomioja, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Toivomusponsi
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Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
varmistua siitä, että siirtyvän henkilöstön työsuhteitten ehdot 
eivät miltään osin huonone.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Laura Korpisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Aman-
da Pasanen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, Pirk-
ko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mukhtar Abib, Atte Kaleva, Otto Meri, Matias Pajula, Risto Rautava, Mi-
rita Saxberg, Elina Valtonen

Tyhjä: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Shawn Huff, Annii-
na Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Marko 
Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Erkki 
Tuomioja, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Korpisen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin 
talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestä-
mään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saata-
vuutta. 

Selvitykset

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet (kaupunginhalli-
tus 11.2.2008,170 §) edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston pää-
töksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty pää-
töksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Näitä ovat alustava selvitys ky-
seisen toimialan markkinoiden toimivuudesta, arvio kilpailuttamisen 
kohteeksi joutuvan kaupungin yksikön kilpailukyvystä, arvio kilpailutta-
misen avulla saavutettavista hyödyistä ja kilpailuttamisen kustannuksis-
ta. 

Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen 
konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista se-
kä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa ar-
viota.
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Selvitys työterveystoimialan markkinoiden toimivuudesta

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen 
soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuus-
lakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työter-
veyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveys-
toimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun to-
teuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska 
sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyris-
kien hallinnassa. 

Vuonna 2019 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 1 
936 900 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon hy-
väksytyt kustannukset olivat 875 miljoonaa euroa. (Kelan työterveys-
huoltotilasto 2019 helda.helsinki.fi). Yksityisen sektorin lääkärikeskuk-
set ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2019 
ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 85 
%:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat 
palvelut 115 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä 
muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pää-
asialliset palvelut sai 154 000 henkilöä (Kelan työterveyshuoltotilasto 
2019 helda.helsinki.fi).

Viime vuosien työterveyden toimialan yrityskaupoissa on näkynyt se, 
että kunnat ovat myyneet omia työterveyshuoltoyhtiöitään yksityiselle 
sektorille. Ajureina on kuvattu olleen muun muassa vähäisyys työter-
veyspalveluiden osaamisessa tai palveluiden tuottaminen tehokkaasti 
sekä haasteet osaavan työvoiman saamisessa palveluiden tuottami-
seen.

Työterveys Helsingin palvelukuvaus

Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveys-
huollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 ty-
täryhteisöjen työntekijälle. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 
19,0 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä 2 prosenttia liikevaihdosta. Covid-
19 -pandemia lisäsi myyntiä 3,4 miljoonalla eurolla ja kustannuksia 3,7 
miljoonalla eurolla vuosien 2019-2020 välisenä aikana. Nousu johtui 
suurilta osin koronatesteistä. 

Työterveys Helsingin toimipiste on Helsingin Kalliossa, jossa sijaitsee 
myös laboratoriopalvelut ja ulkoistetut röntgenpalvelut. Palveluita tuote-
taan vain yhdessä toimipisteessä, mutta myös etäpalveluilla. Työter-
veys Helsinki tuottaa monipuolisesti eri työterveyshuollon palveluita ai-
na lakisääteisistä palveluista työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon 
tutkimuksineen.
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Arvio Työterveys Helsingin kilpailukyvystä

Selvitystyössä Työterveys Helsingin kilpailukykyä arvioitiin vertaamalla 
nykyistä kustannus- ja asiointitasoa yksityisten työterveystoimijoiden 
indikatiivisiin eli suuntaa-antaviin palveluehdotuksiin. Suuntaa-antavaa 
vertailua suoritettiin yhteistyössä neljän suuren suomalaisen työter-
veyspalveluita tarjoavan lääkärikeskuksen kanssa, joilla olisi realistiset 
mahdollisuudet tuottaa Helsingin kaupungin työntekijöiden työterveys-
huolto. Yksityiset toimijat tuottivat alustavat palveluehdotukset heille 
annetuilla reunaehdoilla siitä, miten ne järjestäisivät työterveyshuollon 
palvelut Helsingin kaupungille. 

Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut 
pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sai-
raanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asia-
kaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tar-
joamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johta-
misen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Yksityiset toimijat pystyvät parantamaan palveluiden saatavuutta tar-
joamalla enimmillään jopa kymmenien toimipaikkojen verkoston jo pää-
kaupunkiseudun alueella. Myös saavutettavuus on parempaa liittyen 
toimipisteiden tai erilaisten etäpalveluiden laajempiin aukioloaikoihin. 
Esimerkiksi puhelin- ja chatpalvelut ovat yksityisellä toimijalla avoinna 
vuorokauden ympäri kaikkina viikon päivinä, kun Työterveys Helsingin 
palvelu on auki arkipäivinä klo 7.30-16.00. Vaste-aika chat-palveluun 
Työterveys Helsingillä on 10-30 min ja yksityisillä palveluntuottajilla se-
kunteja tai minuutteja. 

Helsingin kaupungin työterveyskustannukset vuonna 2019 olivat 434 
euroa työntekijää kohden.  Kustannuksiltaan Työterveys Helsingin toi-
minta on noin 2 prosenttia alhaisempi kuin isojen, yli 1500 henkilöä 
työllistävien organisaatioiden työterveyshuollon keskimääräiset kustan-
nukset. Kustannustaso ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työter-
veyspalveluiden (KL1) osalta on lähes samalla tasolla. Erityisesti sai-
raanhoidollisten palveluiden (KL2) kustannukset ovat Työterveys Hel-
singin toteuttamana selkeästi alhaisemmat. Alhaisempaan kustannus-
tasoon liittyy Työterveys Helsingin sairaanhoidollisten palveluiden ra-
joittuneisuus saatavuudessa ja saavutettavuudessa.  

Yksityiset toimijat toteuttivat suuntaa antavat palveluehdotukset Helsin-
gin kaupungin talousarviossa määritellyn työterveyden kustannusten 
raameissa. Ehdotukset sisältävät pääsääntöisesti vastaavan tyyppiset 
ennaltaehkäisevät tai sairaanhoidolliset palvelut kuin mitä Työterveys 
Helsinki on toteuttanut. Osa Työterveys Helsingin muun toiminnan 
(KL0) nykyisistä palveluista on kuvattu yksityisten toimijoiden palveluis-
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sa lisähinnoiteltaviksi palveluiksi. Lisähinnoiteltavia palveluja ovat muun 
muassa Työterveys Helsingin toteuttama esihenkilötyön ja työyhteisö-
työn konsultaatiopalvelu.

Ulkoistamiseen liittyvä riskit

Selvityksen perusteella Työterveys Helsingin vahvuuksina on Helsingin 
kaupungin henkilöstön ja työn hyvä tuntemus. Integroidun toimijan 
mahdollisuus vaikuttaa tai reagoida nopeasti organisaation toimintaan 
sisältäpäin on yleensä hyvä. Työterveys Helsingin palvelu on kuitenkin 
ollut hyvin haavoittuvaista työterveydenhuollon ammattihenkilöiden 
saatavuushaasteiden ja resurssitilanteen sekä toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten (koronaepidemia) takia.  

Nykyisessä toiminnassa sairaanhoidon rajallisuus on pitänyt yksikkö-
kustannuksia maltillisina. Se ei ole kuitenkaan tukenut työkykyjohtamis-
ta tai asiakaskokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Sairaanhoidon 
palvelun saatavuuden parantuessa saattaa ilmentyä hetkellistä patou-
tunutta palvelukysyntää, johon tulee varautua hyvällä kumppaniyhteis-
työllä ja sen ohjaamisella.

Yksityisillä toimijoilla on kattava palvelukirjo, mutta mahdollisessa ul-
koistuksessa kaupungin nykyisen työterveyskustannusten mukaisesti 
voidaan nykyistä palvelusisältöä joutua karsimaan KL0 palveluissa 
(esihenkilötyön ja työyhteisöjen konsultaatiopalvelut). Näitä esihenkilöi-
den konsultaatiopalveluita toteutetaan yleensä HR-organisaatiossa työ-
terveystoiminnan sijaan.  

Ennen kilpailutusta arvioidaan mitä palveluita työterveyshuollossa to-
teutetaan. Toimintamallien ja kustannusten suhteen toimijan kanssa on 
määriteltävä tietty taso ja asetettava selkeät tavoitteet yhteistyölle. Kil-
pailutuksessa on myös varmistettava hyvä liikkeenluovutuksen integ-
raatio sekä toiminnan jatkuvuus.

Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 80 §:n pakollisten 
poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksikön on päätöksellään 
poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoaja, joka on lainvoimai-
sella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin rikoksiin, kuten vero-
petokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnanvaraisten poissulke-
misperusteiden perusteella hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea 
tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuu-
tensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaalitur-
vamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan hankintamenettelyyn 
osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankintalain puitteissa. Han-
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kintayksikkö pyytää tiedoksi valittavaksi tulevalta tarjoajalta selvityksen 
yrityksen verostrategiasta.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen hyödyt

Alustava selvitys tukee päätösehdotusta laatukilpailutuksen järjestämi-
sestä, kun tavoitteena on parantaa sairaanhoidonpalveluiden saata-
vuutta, saavutettavuutta, palvelukokemusta sekä työkykyjohtamisen 
työkaluja. Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laadun lisäämistä 
palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digitaalisissa
palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johtamisessa. 
Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennaltaehkäisevien 
ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi koetuille Työ-
terveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaanhoitajan käy-
tölle halutaan jatkoa. 

Parempi palvelujen saatavuus

Kilpailutuksessa saavutettavuudella tarkoitetaan palvelun sijaintia, pal-
velun aukiolo- ja asiointiaikaa sekä monipuolisia palvelukanavia. Kilpai-
lutuksen avulla halutaan parempaan palvelun saavutettavuutta kaikilla 
edellä mainituilla palvelun osa-alueilla. 

Parempi työnantajan tiedolla johtaminen ja työkykyriskien ennakointi

Yksityisten toimijoiden digitaaliset työkykyjohtamisen työkalut ja popu-
laation hallinta sekä näiden tuottama lisäarvo työkykyjohtamiseen ovat 
merkittävä tekijä. Työkykyriskien ennakointi vaatii kehittyneitä tieto- ja 
raportointijärjestelmiä, joiden avulla työkykyjohtamiseen saadaan vai-
kuttavuutta. Nämä palvelut ovat yksityisillä toimijoilla huomattavasti ke-
hittyneempiä kuin Työterveys Helsingillä tällä hetkellä.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen vaikutukset

Kaupungin ulkopuolisen yrityksen voittaessa tarjouskilpailun sovelle-
taan liikkeen luovutusta koskevaa säännöstöä. Tällöin kilpailun kohtee-
na olleen toiminnon henkilöstö siirtyy tarjouskilpailun voittaneen yrityk-
sen palvelukseen.  

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 109 
§:n mukaan terveyspalvelujen hankintailmoituksessa on kuvattava käy-
tettävä hankintamenettely. Tässä hankinnassa erityispiirteenä on liik-
keen luovutus, jonka vuoksi hankinnassa on tarpeen jakaa tarjoajille 
myös salassapitositoumuksen piiriin kuuluvia tietoja (mm. siirtyvää 
henkilöstöä koskevien tietojen suojaaminen). Monet hankinnan ehdot 
on voitava kirjoittaa yhteistyössä tarjoajien kanssa. Lisäksi liiketoimin-
nan luovuttamiseen liittyvä kaupan kohteen tarkastaminen (due dili-
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gence) kannattaa sisällyttää osaksi hankintapäätöksentekoa edeltävää 
hankintamenettelyä. Kilpailullista neuvottelumenettelyä mukaileva han-
kintamenettely mahdollistaa edellä sanottujen sisällyttämisen kuvatta-
vaan hankintamenettelyyn.  Valmisteluryhmä ottaa edellä sanotun 
huomioon kirjatessaan hankintailmoitukseen käytettävän menettelyta-
van tiedot.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, yhteisön tai säätiön tai 
näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava liike pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 
työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työ-
suhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle (työsopimuslaki 1 
luku 10 §; vastaavasti laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
25 §).  

Liikkeen luovutuksesta ja sen sisällöstä on otettava maininnat myös 
kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että liikkeen luovutusta koskeva sopimusluonnos tulee ottaa osak-
si tarjouspyyntöä. 

Henkilöstöön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä valmistellaan yhdessä 
henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä ennen varsinaista pää-
töksentekoa.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen toimivalta ja aikataulu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Päätös 
työterveyspalveluiden saattamisesta kilpailutuksen piiriin kuuluu näin 
ollen kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Kansliapäällikön päätöksellä 8.2.2022 (33 §) Helsingin kaupungin työ-
terveyshuollon laatukilpailutukseen asetettu ohjausryhmä on toimin-
nassa. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä 
seurataan henkilöstön edustajien kanssa myös kaupungin yhteistoimin-
taelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti myös Työ-
terveys Helsingin kanssa. 

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, 
kaupunginhallitus edellyttää täytäntöönpanopäätöksessä, että:
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1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilö-
työn ja työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään 
nykytasolla.

2. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon 
ennen päätöksentekoa.

3. Kilpailutukseen osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään 
potilastietoja terveystietoon liittyvän lainsäädännön määräysten 
mukaisesti. Tietojen käsittelyssä on noudattava EU:n yleistä tie-
tosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä yksityisyyden suojaa 
työelämässä.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy työterveyspalveluiden saattamisen 
kilpailutuksen piiriin, edetään syksyn 2022 aikana hankinnan kilpailu-
tukseen. Tavoitteena on, että hankintapäätös ja -sopimus tehdään ke-
vään 2023 aikana, jolloin uuden toimijan kanssa toteuttava yhteistyö ja 
palvelujen siirto voisi toteutua aikaisintaan kesällä 2023.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Näin ollen 
hankintapäätöksen työterveyspalveluiden hankinnasta tekee kanslia-
päällikkö.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 368

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Käsittely

16.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: 

1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilötyön ja 
työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään nykytasolla.
 
2. Lisätään uusi kohta: (21) Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laa-
dun lisäämistä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digi-
taalisissa palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johta-
misessa. Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennal-
taehkäisevien ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi 
koetuille Työterveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaan-
hoitajan käytölle halutaan jatkoa.
 
3. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon en-
nen päätöksentekoa.

Kannattaja: Elisa Gebhard

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

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: 

Lisätään kohta: (22) Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankinta-
laki”) 80 §:n pakollisten poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksi-
kön on päätöksellään poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoa-
ja, joka on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin 
rikoksiin, kuten veropetokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnan-
varaisten poissulkemisperusteiden perusteella hankintayksikkö voi pää-
töksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laimin-
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lyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa vero-
ja tai sosiaaliturvamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan hankin-
tamenettelyyn osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankintalain 
puitteissa. Hankintayksikkö pyytää tiedoksi  valittavaksi tulevalta tarjoa-
jalta  selvityksen yrityksen verostrategiasta.

Lisätään kohta: (23) Kaupunginhallitus edellyttää, että kilpailutukseen 
osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään potilastietoja terveystie-
toon liittyvän lainsäädännön määräysten mukaisesti. Tietojen käsitte-
lyssä on noudattava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia 
sekä yksityisyyden suojaa työelämässä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

28.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi
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§ 144
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Ou-
lunkylä, tontti 28320/12)

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan 
muutokseen nro 12198 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 
vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavakartta nro 12198

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Kaupunginvaltuusto on  29.1.2014 § 25 hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen nro 12198, joka on tullut voimaan 14.3.2014. Asemakaa-
vamuutoksen mukaan tontti 28320/12 kuuluu asuinkerrostalojen (AK) 
korttelialueeseen. 

Tontin 28320/12 pinta-ala on noin 1 575 m² ja sen osoite on Suonot-
kontie 4. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus on 2 100 k-m². Tont-
ti on merkitty kiinteistörekisteriin 3.3.2022.  

Asemakaavan muutos nro 12198 mahdollistaa täydennysrakentamisen 
Asunto Oy Suonotkontie 4:n nykyiselle vuokra-alueelle. Vuokra-alueelle 
on asemakaavan muutoksessa osoitettu nykyisen neljäkerroksisen ker-
rostalon rakennusalan eteläpuolelle rakennusala viisikerroksiselle ker-
rostalolle, jonka pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 70 k-m² lii-
ketilaa. Pysäköinti toteutetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Varauspäätös, suunnitelmat ja lyhytaikainen vuokraus

Kaupunginhallitus on 31.1.2022 § 87 varannut OP-Vuokratuotto -
erikoissijoitusrahastolle määräalan asuntotontista 28320/7 asuntohank-
keen suunnittelua varten 31.12.2023 saakka. Rakennusoikeus varattiin 
vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten. Tontti 28320/7 on sittemmin jaettu tonttijaolla nro 13808 ton-
teiksi 28320/12 ja 13.

Kaupungin ja Asunto Oy Suonotkontie 4:n välillä on voimassa oleva 
maanvuokrasopimus nro 7595, joka koskee asuntotonttia (AK) 
28320/7. Sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka. OP-Vuokratuotto -
erikoissijoitusrahasto omistaa vuokralaisena olevan asunto-
osakeyhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. 

Tonttia 28320/12 ei ole vuokrattu lyhytaikaisesti, vaan rakennuslupaa 
on haettu tonttiin kohdistuvan voimassaolevan asuntoalueen vuokraso-
pimuksen perusteella. 

Uudisrakentamisen mahdollistava rakennusala sijaitsee Asunto Oy 
Suonotkontie 4:n vuokra-alueella. Asunto Oy Suonotkontie 4:n pitkäai-
kaista maanvuokrasopimusta tullaan muuttamaan siten, että vuokraus 
kohdistuu jatkossa vain siihen osaan tontista 28320/7, jolla sijaitsee jo 
rakennettu kerrostalo ja sitä palvelevat parkkipaikat eli nykyiseen tontti-
jaon nro 13808 mukaiseen tonttiin 28320/13. Uudisrakentamisen mah-
dollistava rakennusala on tonttijaon nro 13808 mukaisella tontilla 
28320/12.

Maaperä
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Tontti 28320/12 on aiemmin ollut osa tonttia 28320/7. Tontti 28320/7 on 
ollut vuokrattuna 1.5.1961 lähtien. Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
neisuutta ei ole tutkittu. Käytettävissä olevien tietojen perusteella voi-
daan todeta, että alueella ei ole aiemmin harjoitettu toimintaa, joka 
saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on otettu huomioon ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolausunto, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja käyttötarkoitus sekä 
muut seikat pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitte-
luun. Arviolausunto on oheismateriaalissa. 

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021 § 393 vahvistanut 28. kaupungino-
san (Oulunkylä) asuinkerrostalotonttien (AK) 28141/3, 4, 5, 6 ja 7 sekä 
asuinkerrostalotontin (AK) 28135/1 vuokrausperiaatteet pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen ja sääntelemät-
tömän asuntotuotannon osalta vähintään 45 euroa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 48 euroa (nykyarvo 
noin 1 000 euroa).

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään sa-
maa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

Esitettävän vuokrausperusteen mukaan maanvuokran vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 4,00 euroa/kk/k-m². 

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimus on voi-
massa 31.12.2085 saakka.

Toimivalta

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

Kaupunginhallitus on 2.5.2022 päättänyt yleisten periaatteiden voi-
maantulosta sekä periaatteita koskevista siirtymäajoista. Päätöksen 
mukaan asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuok-
rauksen yleiset periaatteet tulevat voimaan 1.7.2022 ja niitä sovelletaan 
sen jälkeen päätettävien maanvuokrasopimusten osalta ottaen huo-
mioon muun muassa seuraavat poikkeukset:

 Kaupunginhallitus päättää myöhemmin erikseen maanvuokran taso-
tarkistusmenettelyn käyttöönotosta ja siihen mahdollisesti liittyvistä 
siirtymäajoista. Ennen käyttöönottoa koskevaa päätöstä asuntotont-
tien maanvuokran määrittämisessä noudatettava tuottotavoite on 
kaupunginvaltuuston päätöksen 2.2.2022 (22 §) periaatteiden mu-
kaisesti 4 prosenttia.

 Niiden tonttien osalta, joille kaupunginvaltuusto on ennen yleisten 
maanvuokrausperiaatteiden käyttöönottoa vahvistanut vuokrauspe-
riaatteet tai joiden vuokrausperiaatteiden vahvistamista koskeva 
asia on saatettu päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan 
ennen 1.7.2022, noudatetaan päätettyjä/päätöksentekoon tuotavia 
vuokrausperiaatteita kuitenkin niin, että vuokrausperiaatteet ovat 
voimassa enintään kolme (3) vuotta päätöksentekohetkestä lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavakartta nro 12198

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 370

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan 
muutokseen nro 12198 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 
vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 254

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Suonotkontie 4

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12198 si-
sältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 vuokrausperiaatteet vah-
vistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
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§ 145
Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665)

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 
32038 ja katualueen asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn ja 
2.3.2021 muutetun piirustuksen nro 12665 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 32057). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

KOy Konalankuja 1-3 Esitysteksti
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ym. Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee teollisuus- ja varastora-
kennusten aluetta, joka sijaitsee Konalan keskiosassa, lähellä Konalan 
kaupallista keskittymää ja Ristikon kauppakeskusta. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa alueen muuttamisen toiminnoiltaan sekoittuneeksi asumi-
sen ja liiketilan alueeksi. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päi-
väkodin rakentamisen alueelle. Tavoitteena on kehittää alueesta viih-
tyisä, vehreä ja kaupunkimainen lähikeskusta-alue, jossa liiketilat, lähi-
palvelut ja asuminen liittyvät luontevasti toisiinsa. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty jalankulkijan mittakaavaan ja maantasokerrosten aktiivisuu-
teen. Uudet asuinkorttelit kivijalkaliiketiloineen edistävät Konalan kes-
kusta-alueen kehittämistä toiminnoiltaan monipuoliseksi kaupunginosa-
keskukseksi. 

Uutta asuntokerrosalaa on n. 40 000 k-m², liiketilakerrosalaa on
1 400 k-m² ja julkisia palveluita 2 000 k-m². Kaavaratkaisun mahdollis-
tama korttelitehokkuus AK-korttelialueella on noin e=1,6 ja AL-
korttelialueella noin e=1,7. Kaavaratkaisu mahdollistaa noin 1 000 uu-
den asukkaan muuttamisen alueelle.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7016), joka koskee Konalankujan ja Konalanpolun lisäksi myös Kona-
lantien keskiosaa. Konalantien muuttaminen nykyistä kaupunkimai-
semmaksi ja tiiviimmäksi katutilaksi nähdään tärkeäksi, koska se liittää 
alueen asumisen, toimitilat ja lähipalvelut toisiinsa. Konalantien kehit-
tämisessä on etusijalla jalankulkijoiden turvallisuus, järjestelyiden sel-
keys, katutilan viihtyisyys ja asioinnin helppous.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty lähikeskusta-alueeksi 
C3 ja asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Maanalaisen yleiskaavan 2021 
mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on em. yleiskaavojen  mukainen. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä kaupungin kasvua uuden asuntotuotannon myötä. 
Rakentamista ei osoiteta kaupungin arvokkaimmille luontoalueille. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee nykyisin kaksi teollisuuden tuotantorakennusta, kaksi 
toimistorakennusta ja yksi ammatillisten oppilaitosten rakennus. Ra-
kennukset on rakennettu 1970-luvulla. Olemassa olevat 2–3 -
kerroksiset rakennukset ovat suurikokoisia ja arkkitehtuuriltaan vaati-
mattomia. Rakennuksia lukuun ottamatta alue on lähes kokonaisuu-
dessaan asfalttipinnoitteinen pysäköintikenttineen ja kulkuväylineen. 

Alue rajautuu länsi- ja eteläsivustaltaan Hilapellon puistoon, joka on lä-
hialueen asukkaille tärkeä ulkoilualue. Hilapellon puiston eteläpuolelle 
sijoittuu 1960-luvulla väljästi rakennettu Riihipellontien asuinkerrosta-
loalue, jonka keskellä toimii Konalan ala-aste. Riihipellontien asuinker-
rostaloalueen rakentaminen on korkeudeltaan 3-4 -kerroksista. Hilapel-
lon puiston länsipuolella sijaitsee 1980-luvulla rakennettuja pienkerros- 
ja pientaloalueita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962–2007) ja 
niissä alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi, teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Alueen rakennusoikeus on 
merkitty voimassa oleviin asemakaavoihin tehokkuusluvulla e= 1,0. 

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on alustavasti arvioitu aiheutuvan kau-
pungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Katualueet 0,5 milj. euroa
Johtosiirrot 0,15 milj. euroa
Päiväkoti    9 milj. euroa
Yhteensä 10 milj. euroa
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Lisäksi asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditun liikennesuunnitel-
man toteuttamisesta aiheutuu kaava-alueen ulkopuolella kustannuksia 
Konalantien muutoksista. Näiden kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 
noin 1,8 milj. euroa, joista 1,5 milj. euroa aiheutuu katualueiden ja va-
laistuksen rakentamisesta. Tarvittavista johtosiirroista kaukolämpöput-
kien siirron kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa ja vesijohto-
jen siirron kustannuksiksi noin 60 000 euroa. 

Edellä esitettyjen kustannusten lisäksi tulee varautua sähkö- ja tietolii-
kennekaapelien siirroista aiheutuviin kustannuksiin. Päiväkodin osalta 
kustannukset täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa ja tuottaa maanomistajalle 
merkittävää hyötyä. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien 
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttösopimukset ja kiin-
teistökauppojen esisopimukset on kaupungin puolesta hyväksytty tont-
tipäällikön päätöksillä 5.11.2021 (§ 60-63) ja sopimukset on allekirjoitet-
tu. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.11.– 7.12.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta, joista kaksi koski kaavamuu-
tokseen liittyvää liikennesuunnitelmaa, yksi lintujen huomioimista uudis-
rakennusten lasitusten suunnittelussa ja yhdessä pyydettiin välittämään 
tieto kaavamuutosta koskevista päätöksistä asianomaiselle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

 Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuk-
siin. 

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen teknisluonteisia muutoksia, jotka on esi-
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tetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on 
myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

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 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 1-3 

(12665)
5 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan  esisopimus Konalankuja 2 

(12665)
6 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 4 (12665)
7 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 5 (12665)
8 KOy Konalankuja 1-3n asemakaavan muutoshakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym- Esitysteksti
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

KOy Konalankuja 1-3 
ym.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 369

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 
32038 ja katualueen asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn ja 
2.3.2021 muutetun piirustuksen nro 12665 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 32057). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 97
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HEL 2013-003894 T 10 03 03

Hankenumero 5884_3, 5884_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2020 päivätyn ja 2.3.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12665 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 32. kaupunginosan (Konala) korttelia 32038 ja katualuetta 
(muodostuu uusi kortteli 32057).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-
tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan 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.

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.06.2020 § 36

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12665 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12665
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 20/2020
Pohjakartta valmistunut: 11.6.2020
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

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 17

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Konalanpolku–Kånalastigen 

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
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Perustelu: Liitynnäinen, Konalankujan ja alueen kokooja- ja pääkadun, 
Konalantien, mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 54 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
01.06.2022

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

§ 146
Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12743)

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimar-
la) korttelin 46138 tontin 17 asemakaavan muutoksen 15.2.2022 päivä-
tyn piirustuksen nro 12743 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12743 kartta, päivätty 15.2.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12743 selostus, päivätty 15.2.2022, päi-

vitetty Kylk:n 15.2.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 22.11.2021, täydennetty 15.2.2022
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -

Esitysteksti
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kuntayhtymä (HSY)
Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalotonttia, 
joka sijaitsee Pitäjänmäen Reimarlassa osoitteessa Kokkokalliontie 9. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden kahdeksankerroksisen asuinkerros-
talon rakentamisen tontin pohjoisosan rinteeseen. Tontin keskellä oleva 
1970-luvun kolmekerroksinen kerrostalo on tarkoitus purkaa. 

Tavoitteena on lisätä tontille uusia asuntoja täydennysrakentamalla si-
ten, että nykyinen, asuinkorttelin pihan keskellä oleva kolmikerroksinen 
asuinkerrostalo korvataan uudella kahdeksankerroksisella asuinraken-
nuksella. Uusi rakennus sijoitetaan siten, että asuinkorttelin keskelle 
muodostuu nykyistä laajempi, Kehä I:n melulta suojattu piha-alue. Tar-
vittavat autojen lisäpaikat (10 kpl) sijoitetaan pitkittäispaikkoina tontin 
pohjoisreunalle.

Tontin asuntokerrosala kasvaa 990 k-m2:llä. Asukasmäärän lisäys on 
noin 25 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle saadaan uusia, melulta 
suojattuja asuntoja ja piha-alueita.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ym-
päristöä kestävästi huomioiden alueen erityispiirteet.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta 
merkinnällä A2. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan kaa-
va-alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu 
on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on osa 1970-luvun Reimarlan tiivistämisvaiheen kerrostaloaluetta 
Kokkokallion mäkialueen länsireunalla. 
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Korttelissa 46138 lamellitalot reunustavat piha-alueita, joilla kasvaa 
vanhoja puita. Korttelia ympäröi pohjois- ja länsisivulla pihoja alempana 
oleva puisto. Puiston takana sijaitsevat Kehä I:n liikennealue ja Muo-
namiehentien teollisuuskorttelit. 

Tontilla 46138/17 on voimassa täydennysrakentamisen mahdollistava 
asemakaava, jonka pohjalta tontin luoteisosaan on vuonna 2014 ra-
kennettu kuusikerroksinen asuinkerrostalo. Alue on asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK) ja tontilla on kerrosalaa yhteensä 6 280 k-m2. Tä-
män lisäksi tontilla on kaksi kolmikerroksista asuinkerrostaloa 1970-
luvulta.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

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:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 kaupunginmuseo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) kannano-
tossa todettiin, että kaavamuutos ei edellytä vesihuollon lisärakenta-
mista. Kaupunginmuseo piti kaavaratkaisua perusteltuna eikä sillä ollut 
kannanotossaan huomauttamista vuonna 1971 rakennetun rakennuk-
sen purkamiseen. Muita viranomaisten kannanottoja ei tullut. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat tontin pohjoisreunan puuston säilyttämiseen ja 
lintujen pesäpaikkojen ja suojaisan pensasympäristön turvaamiseen. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisraken-
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nuksen rakennusalaa on kaavassa siirretty tehdyn puukartoituksen pe-
rusteella viitesuunnitelmaa kauemmaksi pohjoisrajasta tiheimmän puu-
ryhmän säilyttämiseksi. Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.11.– 21.12.2021, mistä 
on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokunta-
laiselle maan omistajalle.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. 
Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 kaupunginmuseo
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Helen Sähköverkko Oy

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 26.4.2021 (§ 310) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asemakaavan muutoksen nro 12743 kartta, päivätty 15.2.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12743 selostus, päivätty 15.2.2022, päi-

vitetty Kylk:n 15.2.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 22.11.2021, täydennetty 15.2.2022
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY)

Esitysteksti

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 390

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Rei-
marla) korttelin 46138 tontin 17 asemakaavan muutoksen 15.2.2022 
päivätyn piirustuksen nro 12743 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 91

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Hankenumero 0740_71

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 15.2.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12743 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan 
(Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46138 tonttia 17. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: 
Päätöksenteko  

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta, Työelä-
keyhtiö Elolta, kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja kä-
sittelykustannukset 6 000 euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Oula Rahkonen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 27273

oula.rahkonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.09.2021 § 37

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12743 pohjakartan 
kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12743
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 23/2021
Pohjakartta valmistunut: 30.6.2021
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.
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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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§ 147
Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-
autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite
2 Motion 22.09.2021 Månsson Björn
3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että suunniteltaessa pyöräkaistoja linja-autopysäkkien läheisyy-
teen linja-automatkustajien sekä polkupyöräilijöiden turvallisuus varmis-
tetaan eri keinoin.

Liikenneturvallisuus on tärkeä lähtökohta kaikessa liikennesuunnitte-
lussa. Joukkoliikenteen pysäkit ovat kohteita, joiden liikenneturvallisuu-
teen kiinnitetään kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) yhteistyössä erityistä huomiota. Kaupun-
kiympäristön toimiala seuraa pysäkkijärjestelyistä tulevaa palautetta ja 
tekee tarvittaessa suunnitelmia yksittäisten pysäkkijärjestelyjen selkeyt-
tämiseksi.

Helsingissä pyöräliikenteen suunnittelua ohjaa vuonna 2016 hyväksytty 
Pyöräliikenteen suunnitteluohje. Jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen 
erottaminen toisistaan omille väylilleen on yleinen periaate Helsingissä. 
Pyörätie erotellaan usein reunakivellä omalle tasolleen ja siihen merki-
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tään tiemerkinnöin pyöräsymboleita. Erotteluperiaate lisää sekä pyörä-
liikenteen että jalankulun turvallisuutta. Omalla väylällä pyöräilijöiden 
kulku on helposti ennakoitavaa ja jalankulun tila jää vain jalankulun 
käyttöön.

Uudessa linja-autopysäkkien tyyppipiirustuksessa (päivätty 15.10.2021) 
on esitetty tarkemmin kadunrakentamisen rakenteet ja periaatteet eri 
tyyppisiin pysäkkiratkaisuihin. Pyörätie pyritään linja-autopysäkeillä lin-
jaamaan ensisijaisesti pysäkkikatoksen ja noin 3,5 metriä leveän odo-
tusalueen takaa. Pysäkkikatoksen viereen asennetaan liikenneturvalli-
suutta parantavat kaiteet, jotka estävät pyörätielle kävelyn suoraan ka-
toksen tuottaman näkemäesteen takaa. Kaiteilla voidaan myös ohjata 
jalankulkijat ylittämään pyörätie turvallisesta paikasta suojatien kautta. 
Paikoin pyörätien ja ajoradan väliin ei jää tilaa odotustilan rakentami-
seen, jolloin linja-automatkustajan on noustava kyytiin suoraan pyörä-
tieltä. Tällaisissa kohteissa pyörätien pysäkin kohtaa korostetaan pu-
naisella värillä, jonka tarkoitus on kiinnittää liikkujien huomio ja lisätä 
tarkkaavaisuutta.

Pyörätiet ja jalkakäytävät sijaitsevat yleisimmin kadun reunoilla, minkä 
vuoksi linja-autoon pääseminen edellyttää pyörätien poikki kulkemista. 
Tieliikennelain mukaan pyörätietä polkupyörällä liikkuvan tulee antaa 
linja-autosta poistuvalle tai siihen nousevalle matkustajalle esteetön 
kulku sivuutettaessa pysäkillä olevaa linja-autoa. Kun linja-auto ei ole 
pysäkillä, on väistämissäännöissä enemmän tulkinnanvaraa. Jos pyö-
rätien ylittäjä ei ole nousemassa kyytiin tai poistumassa linja-autosta, 
tulkitaan hänet pyörätietä ylittäessään väistämisvelvolliseksi pyöräilijöi-
hin nähden. Pyörätiehen merkitään pysäkin kohdalla suojatie, jos pyö-
räliikenne halutaan osoittaa pysäkin kohdalla aina väistämisvelvollisek-
si. Jalankulkijat ohjataan tällöin kaiteiden avulla ylittämään pyörätie 
suojatien kohdalta. 

Yleisesti pyörätielle merkittäviä suojatietä käytetään vilkkaimmilla jalan-
kulun alueilla ja esteettömyyden erikoistason pysäkeillä. Liikkujamääril-
tään hiljaisemmilla alueilla suojatien käyttöä ja pysäkille kulun rajaamis-
ta vain yksittäisestä kohtaa ei olla nähty tarpeelliseksi kohtaamistilan-
teiden vähäisyyden takia. Liikenteen osapuolia koskevat kuitenkin tien-
käyttäjien yleiset velvollisuudet olosuhteiden ja tilanteen vaatimasta va-
rovaisuudesta sekä velvollisuus ennakoida myös toisen osapuolen toi-
mintaa vaaran välttämiseksi.

Linja-autopysäkkien yhteydessä oleville pyöräteille ei ole rakennettu 
Helsingissä hidasteita aloitteessa esitetyllä tavalla. Pyöräliikenteelle 
soveltuvan hidasteen tulisi olla profiililtaan loiva, jotta se ei aiheuttaisi 
haittaa kuljettajalle tai polkupyörälle mm. tärähdysten osalta. Hidastei-
den tekeminen laajasti pysäkkien kohtiin vähentäisi pyöräliikenteen 
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houkuttelevuutta, sillä pyöräliikenne on lihasvoimin tapahtuvaa liikku-
mista. Erityisissä kohteissa hidastejärjestelyllä tai esimerkiksi liikenne-
valo-ohjauksella voitaisiin varmistaa merkittävän jalankulkuylityksen 
toimivuutta, jos selkeän erottelun ja suojatien keinoin jalankulun ylitystä 
ei saataisi toimivaksi. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite
2 Motion 22.09.2021 Månsson Björn
3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 117

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 313
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HEL 2021-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 28

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on vuonna 2016 (KSLK 19.4.2016) hyväksytty Pyöräliiken-
teen suunnitteluohje, joka ohjaa kaupungin pyöräliikenteen suunnitte-
lua. Jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen erottaminen toisistaan omille 
väylilleen on yleinen periaate Helsingissä. Pyörätie erotellaan usein 
reunakivellä omalle tasolleen ja siihen merkitään tiemerkinnöin pyörä-
symboleita. Erotteluperiaate lisää sekä pyöräliikenteen että jalankulun 
turvallisuutta. Omalla väylällä pyöräilijöiden kulku on helposti ennakoi-
tavaa ja jalankulun tila jää vain jalankulun käyttöön. 

Joukkoliikenteen pysäkit ovat kohteita, joihin kiinnitetään kaupunkiym-
päristön toimialan (Kymp) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) välises-
sä yhteistyössä erityistä huomiota turvallisuuden osalta. Uudessa linja-
autopysäkkien tyyppipiirustuksessa (päivätty 15.10.2021) on esitetty 
tarkemmin kadunrakentamisen rakenteet ja periaatteet eri tyyppisiin 
pysäkkiratkaisuihin. Pyörätie pyritään linja-autopysäkeillä linjaamaan 
ensisijaisesti pysäkkikatoksen ja noin 3,5 m leveän odotusalueen ta-
kaa. Pysäkkikatoksen viereen asennetaan liikenneturvallisuutta paran-
tavat kaiteet, jotka estävät pyörätielle kävelyn suoraan katoksen tuot-
taman näkemäesteen takaa. Kaiteilla voidaan myös ohjata jalankulkijat 
ylittämään pyörätie turvallisesta paikasta suojatien kautta. Paikoin pyö-
rätien ja ajoradan väliin ei jää tilaa odotustilan rakentamiseen, jolloin 
linja-automatkustajan on noustava kyytiin suoraan pyörätieltä. Tällai-
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sissa kohteissa pyörätien pysäkin kohtaa korostetaan punaisella värillä, 
jonka tarkoitus on kiinnittää liikkujien huomio ja lisätä tarkkaavaisuutta.

Pyörätiet ja jalkakäytävät sijaitsevat yleisimmin kadun reunoilla, minkä 
takia linja-autoon pääseminen edellyttää pyörätien poikki kulkemista. 
Tieliikennelain mukaan pyörätietä polkupyörällä liikkuvan tulee antaa 
linja-autosta poistuvalle tai siihen nousevalle matkustajalle esteetön 
kulku sivuutettaessa pysäkillä olevaa linja-autoa. Kun linja-auto ei ole 
pysäkillä, on väistämissäännöissä enemmän tulkinnanvaraa. Jos pyö-
rätien ylittäjä ei ole nousemassa kyytiin tai poistumassa linja-autosta, 
tulkitaan hänet pyörätietä ylittäessään väistämisvelvolliseksi pyöräilijöi-
hin nähden. Pyörätiehen merkitään pysäkin kohdalla suojatie, jos pyö-
räliikenne halutaan osoittaa pysäkin kohdalla aina väistämisvelvollisek-
si. Jalankulkijat ohjataan tällöin kaiteiden avulla ylittämään pyörätie 
suojatien kohdalta. Yleisesti pyörätielle merkittäviä suojatietä käytetään 
vilkkaimmilla jalankulun alueilla ja esteettömyyden erikoistason pysä-
keillä. Liikkujamääriltään hiljaisemmilla alueilla suojatien käyttöä ja py-
säkille kulun rajaamista vain yksittäisestä kohtaa ei olla nähty tarpeelli-
seksi kohtaamistilanteiden vähäisyyden takia. Liikenteen osapuolia 
koskevat kuitenkin tienkäyttäjien yleiset velvollisuudet olosuhteiden ja 
tilanteen vaatimasta varovaisuudesta sekä velvollisuus ennakoida 
myös toisen osapuolen toimintaa vaaran välttämiseksi. 

Linja-autopysäkkien yhteydessä oleville pyöräteille ei ole rakennettu 
Helsingissä hidasteita. Pyöräliikenteelle soveltuvan hidasteen tulisi olla 
profiililtaan loiva, jotta se ei aiheuttaisi haittaa kuljettajalle tai polkupyö-
rälle mm. tärähdysten osalta. Hidasteiden tekeminen laajasti pysäkkien 
kohtiin vähentäisi pyöräliikenteen houkuttelevuutta, sillä pyöräliikenne 
on lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista. Erityisissä kohteissa hidastejär-
jestelyllä tai esimerkiksi liikennevalo-ohjauksella voitaisiin varmistaa 
merkittävän jalankulkuylityksen toimivuutta, jos selkeän erottelun ja 
suojatien keinoin jalankulun ylitystä ei saataisi toimivaksi. Kaupunkiym-
päristön toimiala seuraa pysäkkijärjestelyistä tulevaa palautetta ja te-
kee tarvittaessa suunnitelmia yksittäisten pysäkkijärjestelyjen selkeyt-
tämiseksi. Liikenneturvallisuus on tärkeä lähtökohta kaikessa liikenne-
suunnittelussa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi
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§ 148
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien 
kehittämisestä

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet 
Katajanokan kanavan ruoppaamiseksi pienvenei-
lyä varten. (Petrus Pennanen)

  
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-

dollisuutta lisätä uusia tapoja toteuttaa veneiden 
talvisäilytyspaikkoja. (Silja Borgarsdottir Sandelin)

Käsittely

Toivomusponnet

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdottir 
Sandelinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet Katajanokan 
kanavan ruoppaamiseksi pienveneilyä varten.

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ehdotti valtuutettu Otso Kivek-
kään kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisä-
tä uusia tapoja toteuttaa veneiden talvisäilytyspaikkoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

Äänestykset
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4 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Sandra Hagman, Juha Hakola, Joel Harkimo, Shawn Huff, Nuutti Hytti-
nen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, 
Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pen-
nanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Eli-
na Valtonen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 31
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Laura Korpinen, Ajak Majok, 
Petra Malin, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Mari 
Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 3
Mari Holopainen, Mikael Jungner, Minja Koskela

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman 
toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdottama toivomusponsi 
JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdottama toi-
vomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 76
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, 
Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iska-
nius, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Eli-
na Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, 
Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, 
Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Ma-
tias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko 
Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 5
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Osmo Soininvaara, Sinikka Vepsä, 
Ozan Yanar

Poissa: 3
Mari Holopainen, Mikael Jungner, Minja Koskela

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että pienveneliikenteen kehittämiseksi kaupunki lisää kaikille 
veneilijöille avoimia ja helposti saavutettavia laitureita saariin ja venei-
den kiinnityspaikkoja luodoille, joille rantautuminen on sallittua, sekä 
ruoppaa Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavat riittävän 
syviksi pienveneilylle.

Kaupunginhallitus kannattaa pienveneiden kiinnityspaikkojen ja kaikille 
avoimien vieraslaitureiden lisäämistä Helsingin edustan retkeilysaariin 
ja suurimpiin saariin, joissa on palveluja. 

Pienveneilijöiden näkökulmasta saariston saavutettavuutta voidaan pa-
rantaa rakentamalla uusia ja kunnostamalla olemassa olevia laitureita 
tai avaamalla yksityiseen käyttöön vuokrattuja laitureja yleiseen käyt-
töön. Virkistyssaarten saavutettavuutta parannetaan myös nopeammil-
la ja kevyemmillä toimenpiteillä, kuten kiinnittymisrenkaiden ja poijujen 
avulla. Poijuja sijoitetaan ankkuripaikoille kaupungin virkistyssaarten 
kiinnittymisrenkaiden yhteyteen. Virkistyskäyttöön avattujen saarten 
palveluista on jatkossa tarkoitus tiedottaa entistä kattavammin kaupun-
gin nettisivuilla.

Helsingin merialueiden kehittäminen etenee tällä hetkellä aktiivisesti. 
Pienveneilyä edistäviä toimenpiteitä on viime vuosien aikana tehty mo-
nissa saarissa, muun muassa Vasikkasaaressa, Isosaaressa ja Valli-
saaressa. Vallisaaressa on kiinnittymismahdollisuus noin 50 pienve-
neelle ja Vasikkasaaressa viidelletoista. Laituripaikkoja lisätään tai lai-
tureita kunnostetaan käyttöön mm. Vartiosaaressa ja Malkasaaressa. 
Kotiluodolla, Läntisellä Neitsytsaarella ja Pihlajaluodolla selvitetään poi-
jupaikkojen tarvetta jo olemassa olevien kiinnitysrenkaiden lisäksi.

Itäiseen saaristoon on laadittu hoito- ja kehittämissuunnitelma, jonka 
keskeisenä periaatteena on retkeilysaarten saavutettavuuden, rantau-
tumismahdollisuuksien ja virkistyskäyttöpalveluiden parantaminen. Ta-
voitteena on, että kaikissa tärkeimmissä kaupungin hallinnoimissa ret-
kisaarissa on tulevaisuudessa pienveneille soveltuvat laiturit tai poiju-
paikat.

Kaupunki pyrkii aktiivisesti parantamaan pienveneilyedellytyksiä hallin-
noimillaan saarilla, mutta Helsingin saariston maanomistus on jakautu-
nut usealle taholle. Vain osa saarista on avoimessa käytössä ja sellai-
sia, joihin on mahdollista kehittää virkistyspalveluita. Virkistyskäyttöön 
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tarkoitettuja retkeilysaaria on runsaasti erityisesti itäisessä saaristossa 
ja niin sanottuja jokamiessaaria on eri puolilla saaristoa. Rajoitetun käy-
tön saarten, joita ovat muun muassa rauhoitetut lintuluodot ja sotilas-
käytössä olevat saaret, saavutettavuutta ei ole tarkoituksenmukaista 
parantaa.

Merellisen strategian tavoitteena on saariston virkistyskäytön paranta-
misen lisäksi turvata saaristoluonnon ja saariston kulttuuriperinnön ja 
siihen liittyvien elinympäristöjen säilyminen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa saavutettavuuden kehittämistä erityisesti niissä saarissa, joissa 
luonto ja kulttuuriperintökohteet kestävät lisääntyvää kulutusta, eroo-
sion ja häirinnän lisääntymistä, maisemien muuttumista, roskaantumis-
ta ja vedenalaisen luonnon muutoksia. Saaristossa pesivien lintulajien 
yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä on tahattoman häiriön syntyminen 
pesimäsaarille ja -luodoille virkistyskäytön seurauksena.

Laiturien lisäämisen ohella aloitteessa ehdotetaan Katajanokan, Jätkä-
saaren ja Kalasataman kanavien ruoppaamista. Ruoppaukset olemas-
sa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät aina laajempaa ra-
kenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti myös muutoksia ka-
navia ympäröiviin rakenteisiin, jotta niiden turvallisuus ei vaarannu. 
Joissain kanavissa kallio on niin lähellä pohjaa, että väylän syventämi-
nen edellyttäisi louhintaa. Ruoppaus ei välttämättä yksin riitä kanavien 
veneilymahdollisuuksien parantamiseen, koska kanavien ylittävien sil-
tojen alituskorkeudet ovat matalat. Tällä hetkellä kanavien ruoppaami-
nen ei ole mahdollista eikä se sisälly investointiohjelmaan.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 118

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 325

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.02.2022 § 76

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään kolmea keskeistä toimenpidettä Helsin-
gin saariston saavutettavuuden ja pienveneliikenteen kehittämiseksi: 
pienveneiden kiinnityspaikkojen lisäämistä, kaikille avoimien ja helposti 
saavutettavien laitureiden lisäämistä saarissa sekä Katajanokan, Jät-
käsaaren ja Kalasataman kanavien ruoppaamista riittävän syväksi 
pienveneilylle. 
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Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa pienveneiden kiinnityspaikko-
jen ja kaikille avoimien käynti- ja vieraslaitureiden lisäämistä Helsingin 
edustan retkeilysaariin ja suurimpiin saariin, joissa on palveluja. Pien-
veneilyä edistäviä toimenpiteitä on viime vuosien aikana tehty monissa 
Helsingin edustan saarissa, muun muassa Vasikkasaaressa, Isosaa-
ressa ja Vallisaaressa. Itäiseen saaristoon on laadittu hoito- ja kehittä-
missuunnitelma, jonka keskeisenä periaatteena on retkeilysaarten saa-
vutettavuuden, rantautumismahdollisuuksien ja virkistyskäyttöpalvelui-
den parantaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa tär-
keimmissä Helsingin kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa retki-
saarissa on pienveneille soveltuvat laiturit tai poijupaikat. 

Aloitteessa esitettyjen kanavien ruoppaaminen vaatii lisäselvityksiä. 
Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät 
aina laajempaa rakenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti 
myös muutoksia kanavia ympäröiviin rakenteisiin.

Tällä hetkellä kanavien ruoppaaminen ei ole mahdollista eikä se sisälly 
investointiohjelmaan.

Helsingin merellinen strategia

Merellisen strategian tavoitteena on parantaa kaupungin merellisten 
kohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä edistää merelli-
siä tapahtumia. Helsingin merialueiden kehittäminen etenee tällä het-
kellä aktiivisesti. Pitkään Helsingin saariston yleinen virkistyskäyttö oli 
painottunut muutamaan isompaan saareen, kuten Suomenlinnaan, Pih-
lajasaareen ja Mustasaareen. Viime vuosina on avautunut uusia saaria 
kaupunkilaisten käyttöön, esimerkiksi Lonna, Vallisaari, Kuninkaansaari 
ja Isosaari. Tällä hetkellä aktiivisen merellisen virkistyksen piirissä on 
12 saarta tai saariryhmää. 

Saarten maanomistusolot ja käyttö

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan pienveneilijöiden pääsyä saariin 
omistamillaan ja hallinnoimillaan saarilla. Helsingin saariston maano-
mistus on kuitenkin jakautunut usealle taholle. Valtio ja kaupunki ovat 
suurimpia yksittäisiä maanomistajia. Valtion maat ovat osittain puolus-
tusvoimien käytössä ja niiden hallinta on jakautunut Senaatti-
kiinteistöjen ja Metsähallituksen kesken. Puolustusvoimien hallinnassa 
olevat saaret ovat suljettua sotilasaluetta. Muita merkittäviä maanomis-
tajia ovat muun muassa Helsingin seurakuntayhtymä. Osa saaristosta 
on yksityisten omistamaa ja kesäasumiskäytössä. Saaristossa on myös 
kesämajoja, yksityisiä kesähuviloita ja järjestöjen, yhdistysten sekä yri-
tysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. Osa kaupungin saarikiinteistöistä 
on vuokrattu muun muassa veneily- ja kalastusseuroille, muut saaret 
ovat virkistys- tai luonnonsuo-jelukäytössä. 
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Saarista vain osa on avoimessa käytössä ja sellaisia, joihin on mahdol-
lista kehittää retkeily- ja virkistyspalveluita ja lisätä niitä palvelevia ra-
kenteita, kuten laitureita. Virkistyskäyttöön tarkoitettuja retkeilysaaria on 
runsaasti erityisesti itäisessä saaristossa ja niin sanottuja jokamiessaa-
ria on eri puolilla saaristoa. Rajoitetun käytön saariin, joita ovat muun 
muassa rauhoitetut lintuluodot ja sotilaskäytössä olevat saaret, ei ole 
tarkoituksenmukaista parantaa saarten saavutettavuutta. 

Merellisen strategian tavoitteena on saariston saarien avaamisen ja 
virkistyskäytön parantamisen lisäksi turvata saaristoluonnon ja saaris-
ton kulttuuriperinnön ja siihen liittyvien elinympäristöjen säilyminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa saavutettavuuden ja virkistyskäytön kehit-
tämistä erityisesti niissä saarissa, joissa luonto ja kulttuuriperintökoh-
teet kestävät lisääntyvää kulutusta, eroosion ja häirinnän lisääntymistä, 
maisemien muuttumista, roskaantumista ja vedenalaisen luonnon muu-
toksia. 

Saaristoluonto on Helsingissä säilynyt melko hyvin ja saaristossa esiin-
tyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia luontotyyppejä. Erityisesti ranto-
jen luontotyypit kuten hiekkarannat ja erilaiset merenrantaniityt kestävät 
huonosti kulutusta ja saariin rantautumista. Helsingin merialue saaris-
toineen on monipuolisen ja poikkeuksellisen arvokkaan pesimälinnus-
ton elinympäristö. Pesimälinnustoon kuuluu runsaasti uhanalaisia ja 
muualla Itämeren piirissä voimakkaasti taantuneita lajeja. Saaristossa 
pesivien lintulajien yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä on tahattoman 
häiriön syntyminen pesimäsaarille ja -luodoille virkistyskäytön seurauk-
sena. 

Pienveneilijöiden palvelut ja niiden kehittäminen

Helsingin saaristossa on monta toimijaa. Helsingin kaupungin omista-
mien saarten hallinnointi on ajan mittaan jakautunut usealle eri toimia-
lalle ja palvelulle. Suurin osa Helsingin merellisestä huollosta on tällä 
hetkellä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Etenkin laiturien 
osalta hallinnointi jakautuu usealle vastuutaholle. Osa laitureista on 
myös yksityisille ja yhteisöille vuokrattuja laitureita, joihin ei ole vapaata 
pääsyä. Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi 21 saarta, joista vain 
osassa on huoltotarvetta. Toimiala tilaa myös 24 luonnonsuojelusaaren 
tai saarissa sijaitsevan luonnonsuojelualueen huollon. Toimialan vas-
tuulla on lisäksi kaksi kesämajasaarta Satamasaari ja Pikku Satama-
saari. 

Viime vuosien aikana on helpotettu pienveneilyä muun muassa Vasik-
kasaaressa. Aiemmin saari on ollut pääosin kesämajakäytössä. Kaikille 
veneilijöille avoin käyntilaituri rakennettiin 2020. Vartiosaareen on 
suunnitteilla olemassa olevan yhteyslaiturin kunnostus. 
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Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistamia retkeilysaaria on kaksi 
Helsingin saaristoalueella, Kalliosaari ja Pikku Leikosaari. Saaret ovat 
hyvin varustettuja retkisaaria retkipalveluineen ja niihin on kaikilla va-
paa pääsy. Molempiin saariin pääsee rantautumaan pienveneillä.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa tärkeimmissä Helsingin 
kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa retkisaarissa on pienveneille 
soveltuvat laiturit tai poijupaikat.  Saarten saavutettavuuden parantami-
sessa otetaan huomioon erilaiset retkeilijät, kuten reittiveneellä liikkuvat 
kaupunkilaiset, veneilijät, purjehtijat, lapsiperheet, liikuntarajoitteiset, 
melojat ja soutuveneellä liikkuvat, jotta mahdollisimman monella kau-
punkilaisella olisi mahdollisuus päästä virkistäytymään saaristoon. 

Pienveneilijöiden näkökulmasta saariston saavutettavuutta voidaan pa-
rantaa uusien retkilaiturien rakentamisella, olemassa olevia laitureita 
kunnostamalla tai avaamalla yksityiseen käyttöön vuokrattuja laitureja 
kokonaan tai osittain yleiseen käyttöön. Virkistyssaarten saavutetta-
vuutta parannetaan myös nopeammilla ja kevyemmillä toimenpiteillä, 
kuten kiinnittymisrenkaiden ja poijujen avulla. Poijuja sijoitetaan ankku-
ripaikoille kaupungin virkistyssaarten kiinnittymisrenkaiden yhteyteen. 
Melojien rantautumisen helpottamiseksi on suunnitteilla melontalaiturei-
ta ja melojien rantautumiseen soveltuvien rantapaikkojen merkitsemistä 
erityisesti suojaisan itäisen saariston saarikohteisiin. Uusista, virkistys-
käyttöön avattujen saarten palveluista on jatkossa tarkoitus tiedottaa 
entistä kattavammin kaupungin nettisivuilla.

Itäiseen saariston retkisaarilla, Kotiluodolla, Läntisellä Neitsytsaarella ja 
Pihlajaluodolla selvitetään poijupaikkojen tarvetta jo olemassa olevien 
kiinnitysrenkaiden lisäksi. Erityisesti Vuosaaren edustalla olevan Mal-
kasaaren retkeilypalveluita ja laitureita on tarkoitus parantaa lähivuo-
sien aikana. Vartiosaaren virkistyspalvelujen parantamisen yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota kaikille avoimien laitureiden ja kiinnitys-
paikkojen lisäämiseen.

Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavien parantamisen mahdollisuudet

Aloitteessa esitetään kolmen kanavan ruoppaamista riittävän syväksi 
pienveneilylle. Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyy-
dessä edellyttävät aina laajempaa rakenteellista tarkastelua, lisäselvi-
tyksiä ja melko todennäköisesti myös muutoksia kanavia ympäröiviin 
rakenteisiin, jotta niiden toiminta ja turvallisuus eivät vaarannu. Joissain 
tapauksissa, kuten Katajanokan kanavassa, on kallio lähellä pohjaa, 
jolloin väylän syventäminen edellyttäisi louhintaa. Kanavien pohjassa 
on myös paikoitellen pilaantunutta maa-ainesta, joka edellyttäisi toi-
menpiteitä, jos syventämiseen ryhdyttäisiin. Ruoppaus ei myöskään 
toimenpiteenä yksin välttämättä riittäisi kanavien veneilymahdollisuuk-
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sien parantamiseen, koska kanavien ylittävien siltojen alituskorkeudet 
ovat matalat.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448

eero.sihvonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 10

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan saariston ve-
neilymahdollisuuksien kehittäminen on kannatettavaa virkistystoimin-
nan edistämistä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa saariston 
virkistyskäytön mahdollisuuksien vahvistamista, johon lähivuosina par-
haan mahdollisuuden tarjoaa Itäisen saariston hoito- ja kehittämis-
suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen. Helsingin kaupunkiympä-
ristölautakunnan 22.6.2021 hyväksymän Itäisen saariston hoito- ja ke-
hittämissuunnitelman toteuttamisen myötä yhä useammalla on pääsy 
kaupungin omistamiin saarikohteisiin, joissa parannetaan myös pien-
veneiden kiinnittäytymismahdollisuuksia. Toimenpiteiden suunnittelu ja 
toteutus edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman ensimmäisten toi-
menpiteiden toteutus alkaa 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyössä. Toimenpiteet koskevat 
mm. saarten saavutettavuuden ja rantautumismahdollisuuksien paran-
tamista. Tavoitteena on, että kaikissa tärkeimmissä retkisaarissa on 
pienveneille soveltuvat laiturit tai poijupaikat sekä myös melojien ran-
tautumispaikat merkittynä. Laituripaikkoja lisätään tai laitureita kunnos-
tetaan käyttöön mm. Vartiosaaressa ja Malkasaaressa. Kotiluodolla, 
Läntisellä Neitsytsaarella ja Pihlajaluodolla selvitetään poijupaikkojen 
tarvetta jo olemassa olevien kiinnitysrenkaiden lisäksi.
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Itäisessä saaristossa toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on lisään-
tyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä ratkai-
sujen etsiminen siihen, miten saariston potentiaalia voidaan hyödyntää 
kestävällä tavalla. Helsingin merialue saaristoineen on monipuolisen ja 
suojelullisesti hyvin arvokkaan pesimälinnuston elinympäristö. Saaris-
tossamme pesivä lintulajisto on kansainvälisestikin vertailtuna poik-
keuksellisen monipuolinen eri pääkaupunkialueiden keskinäisessä ver-
tailussa. Meillä Helsingissä pesivään saaristolinnustoomme kuuluu 
runsaasti uhanalaisia ja muualla Itämeren piirissä voimakkaasti taantu-
neita lajeja. Saaristossamme pesivien lintulajien yksi merkittävimmistä 
uhkatekijöistä on tahattoman häiriön syntyminen pesimäsaarille ja -
luodoille virkistyskäytön seurauksena. Helsingin kaupunki on nykyises-
sä luonnonsuojeluohjelmassa rauhoittanut ja rauhoittamassa useita 
kaikkein tärkeimpiä merilinnustomme pesimäsaaria maihinnousulta häi-
riö herkimpään pesimäaikaan. Näiden lisäksi kaupungin luontotietojär-
jestelmässä on tunnistettu joukko muita tärkeitä pesimäsaaria ja linnuil-
le ravintoa tarjoavia tärkeimpiä matalikkoja, joille häiriön syntymistä tu-
lee pyrkiä välttämään merellisen virkistyskäytön suunnittelussa. Linnus-
ton lisäksi virkistyskäyttö ja veneily vaikuttavat saariston kasvillisuu-
teen. Itäisen saariston saarilla tehdyissä luontoinventoinneissa erittäin 
uhanalaisten luontotyyppien joukossa olivat mm. hiekkarannat, joiden 
kasvillisuus on samalla erityisen alttiita maihinnousun aiheuttamalle ku-
lumiselle ja siksi pienveneiden kiinnittäytymistä on tärkeää ohjata vain 
siihen soveltuville kohteille.

Kanavien käyttömahdollisuuksien parantaminen

Aloitteessa esitetään Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kana-
vien ruoppaamista riittävän syväksi pienveneilylle. Kyseessä ovat Kata-
janokan kannaksen halkaiseva matala kanava Pohjoissatamasta Lin-
nanaltaaseen, Jätkäsaaren kanavalla tarkoitetaan Ruoholahden kana-
vaa ja Hietalahden ja Ruoholahden kanavan yhdistävä alikulkua, joka 
on jo pienveneellä kuljettavissa. Kalasataman kanavilla tarkoitettaneen 
Sompasaarenkanavaa sekä Nihdinkanavaa.

Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät 
aina laajempaa rakenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti 
myös muutoksia kanavia ympäröiviin rakenteisiin, jotta niiden toiminta 
ja turvallisuus ei vaarannu. Esimerkiksi Nihdinkanavan syventäminen 
edellyttäisi rantamuurien perustamista syvemmälle eli rakentamista uu-
delleen. Sompasaarenkanavassa tilanne on vastaava kuin Nihdinkana-
van kohdalla ja siellä lisähaastetta tuottaa lisäksi kanavan keskellä si-
jaitseva voimajohtopylväs. Katajanokan sillan kohdalla on kallio lähellä 
pohjaa ja myös Nihdissä syventäminen edellyttäisi louhintaa. Kanavien 
pohjassa on myös paikoitellen pilaantunutta maa-ainesta, joka edellyt-
täisi toimenpiteitä, jos syventämiseen ryhdyttäisiin. Ruoppaus ei myös-
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kään toimenpiteenä yksin välttämättä riittäisi kanavien veneilymahdolli-
suuksien parantamiseen, koska kanavien ylittävien siltojen alituskor-
keudet ovat matalat.

Pohjoisrannan ja Eteläsataman välillä on kuitenkin nykytilanteessakin 
toimiva veneyhteys ja Kalasataman kanavien käytettävyyden merkitys 
veneilyyn kasvaa mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Merihaansilta val-
mistuu. Kalasataman kanavien tilannetta voi tarkastella uudelleen, kun 
silta on valmistunut.

Viestintä ja yhä parempi yhteistyö saariston eri toimijoiden välillä edistää virkistyskäyttöä

Vuosittain kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintäpalveluissa huo-
mioidaan myös merellinen Helsinki ja sen monet mahdollisuudet ja pal-
velut kaupunkilaisille. Omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen lisääminen 
on nostettu Helsingin liikuntapalveluiden ydintehtäviin, joten luonnolli-
sesti veneilykaudella myös viestinnässä kohdistetaan resursseja muun 
muassa Helsingin saariston palvelujen esille tuomiseen. Lisäksi meneil-
lään on mittava liikuntapalveluiden verkkosivu-uudistus, joka valmis-
tuessaan helpottaa myös merellisen Helsingin palveluiden löytämistä. 
Saaristo-oppaassa on merkitty kiinnitysrenkaat ja rantautumissuunnat 
ja tämän tiedon jakaminen verkkosivuilla on jatkossakin tärkeää.

Helsingin saariston maanomistus on jakautunut usealle taholle ja Hel-
singin saaristossa on monta toimijaa. Valtio ja kaupunki ovat suurimpia 
yksittäisiä maanomistajia. Muita merkittäviä maanomistajia ovat mm. 
Helsingin seurakuntayhtymä. Osa saaristosta on yksityisten omista-
maa. Osa kaupungin saarikiinteistöistä on vuokrattu mm. veneily- ja ka-
lastusseuroille, muut saaret ovat virkistys- tai luonnonsuojelukäytössä. 
Helsingin kaupungin omistamien saarten hallinnointi on myös ajan mit-
taan jakautunut usealle eri toimialalle ja palvelulle. Suurin osa Helsingin 
merellisestä huollosta on tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
vastuulla, mutta eteenkin laiturien osalta hallinnointi jakautuu usealle 
vastuutaholle. Helsingin kaupunki on parantanut yhteistyötä saaristos-
sa toimivien ja maata omistavien tahojen kanssa, jotta saariston koh-
teet ja palvelut olisivat yhä paremmin asukkaiden käytössä. Kaupungin 
sisäistä yhteistyötä on myös parannettu erityisesti viestinnässä sekä 
huollon- ylläpidon kehittämiseksi.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ylläpitää Helsingin itäisessä saaris-
tossa sijaitsevien Pikku Leikosaaren ja Kalliosaaren ulkoilu- ja virkis-
tyspalveluita. Palvelutarjontaan kuuluvat hyvin hoidetut keittokatokset, 
käymälät, laiturit, levähdyspaikat ja sauna. Viestintäyhteistyötä Uu-
denmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa vahvistetaan, jotta tieto vir-
kistysalueyhdistyksen kohteista saavuttaa helsinkiläiset paremmin. Uu-
denmaan virkistysalueyhdistys on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kun-
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tien yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on turvata ja kehittää jäsenkun-
tiensa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Viime vuosien aikana Helsingin lähisaaristossa on avattu useita uusia 
saarikohteita virkistyskäyttöön tai parannettu jo olemassa olevien saa-
rien retkeilymahdollisuuksia. Vallisaari avattiin yleisölle 2016, Isosaari 
2017, Vasikkasaaren retkeilymahdollisuuksien vahvistamista on tehty 
2019 alkaen ja Vartiosaaren retkeilymahdollisuudet ovat parantuneet 
vuosina 2020–21 tehdyn kehittämistyön ansiosta. Esimerkiksi Vallisaa-
ressa on kiinnittymismahdollisuus noin 50 pienveneelle ja Vasikkasaa-
ressa on noin 15 ilmaista venepaikkaa. Vartiosaareen on päässyt jo 
kaksi kesäkautta sähköaluksella, jonka saa käyttöönsä kutsuliikenne-
palveluna ja joka toteutettiin OmaStadi – osallistuvan budjetoinnin kaut-
ta. Vastaavaa kutsuvenepalvelua sekä myös telttailumahdollisuuksien 
kehittämistä on tarkoitus tehdä osana osallistuvan budjetoinnin toteut-
tamista myös Itäisessä saaristossa.

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171
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§ 149
Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien 
käytön edistämisestä

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Miettinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käyttöönottoa edistetään 
selvittämällä mahdollisuudet saada kuormapyöriä asuinrakennusten ja 
kaupunkipyöräpalvelun yhteyteen.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön lisääminen lyhyi-
den, autolla tehtävien ostos- ja harrastusmatkojen vähentämiseksi on 
erittäin kannatettavaa. Tämä tukisi sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman että Liikkumisohjelman tavoitteita sekä yleisemmin 
pyöräliikenteen edistämisen tavoitetta. Valmistelussa olevan kaupunki-
pyöräpalvelun kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet yh-
teiskäyttöisten kuormapyörien integroimiseksi sopivalla tavalla osaksi 
tulevaa kaupunkipyöräjärjestelmää.

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käytön edellytyk-
siä toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoite-
verkkoa kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitel-
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mien ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. 
Myös nykyisten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköinti-
telineet mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuor-
mapyörille paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tar-
kemmin tulevien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotannon rakennuttamissa koh-
teissa pyritään huomioimaan kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa 
entistä paremmin. Kaupunkiympäristön toimiala on sopinut Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) ja Helsingin asumisoikeus Oy:n (Ha-
son) kanssa syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa kuor-
mapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi sähkö-
pyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje julkais-
taan keväällä 2022. Aloitteessa esitettyjen, mahdollisten talokohtaisten 
kuormapyörien varausjärjestelmien suunnittelu ja toteutus on kunkin it-
senäisen yhtiön päätösvallassa oleva asia.

Koska sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvi-
käytön kannalta ideaalia, voi autojen pysäköintitilojen (kuten hukkakäy-
tössä olevien pilarinvierustojen tai kapeiden kaistaleiden) hyödyntämi-
nen tulla kysymykseen. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edel-
lyttää, että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi le-
veä ovi. Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa van-
hoissa voi olla haasteita.

Liikenneliikelaitos HKL (nykyinen Kaupunkiliikenne Oy), on lausunnos-
saan pitänyt esitystä yhteiskäyttöisistä kuormapyöristä varteenotetta-
vana mahdollisuutena. HKL toteutti kuormapyörien pilottihankkeen 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueilla vuonna 2020. Kokeilusta saadut 
kokemukset olivat positiivisia ja palvelusta pidettiin erityisesti perheiden 
keskuudessa. Kokeilun käyttäjämääriin oltiin tyytyväisiä. Pidempiaikai-
sen ratkaisun toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä paljon kehittämistä. 
Mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi kaupunkipyöräpalvelua 
tai sen yhteyteen selvitetään palvelun seuraavaa kilpailutusta valmistel-
taessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on ilmoittanut yhtyvänsä 
HKL:n näkemykseen ja pitävänsä kuormapyörien tuomista osaksi kau-
punkipyöräpalvelua alustavasti kannatettavana. HSL tulee osaltaan 
selvittämään asiaa kaupunkipyöräpalvelun seuraavan sopimuskauden 
hankintaa valmisteltaessa. 

Kaupunginhallitus kehottaa selvittämään, missä kirjastoissa olisi mah-
dollisuus lisätä yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä huomioiden mahdollisuu-
det turvalliseen säilytykseen. Myös laina-aikoja kannattaa tarkastella 
yhteiskäyttöisten kuormapyörien osalta.
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Vastaus on asiasta saatujen kaupunkiympäristölautakunnan, HKL:n ja 
HSL:n lausuntojen mukainen. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 120

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 348

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
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09.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 9 jälkeen:
"Kaupunginhallitus kehottaa selvittämään, missä kirjastoissa olisi mah-
dollisuus lisätä yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä huomioiden mahdollisuu-
det turvalliseen säilytykseen. Myös laina-aikoja kannattaa tarkastella 
yhteiskäyttöisten kuormapyörien osalta."

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

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 87

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisääminen lyhyiden automatkojen vä-
hentämiseksi esimerkiksi kauppa- ja harrastusmatkoja varten on erit-
täin kannatettavaa. Tämä tukisi pyöräliikenteen edistämisen, Hiilineut-
raali Helsinki –toimenpideohjelman sekä Liikkumisohjelman tavoitteita. 
Valmistelussa olevan kaupunkipyöräkilpailutuksen yhteydessä on pe-
rusteltua selvittää mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien in-
tegroimiseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestel-
mää. 

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käyttöedellytyksiä 
toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa 
kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja pyö-
räliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nykyis-
ten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet 
mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille 
paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tu-
levien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä. 
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Asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan 
kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Hekan 
(Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja Hason (Helsingin asumisoikeus 
Oy) kanssa sovittiin syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa 
kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi säh-
köpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje tul-
laan julkaisemaan keväällä 2022. 

Sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön 
kannalta ideaalia, joten tässä kannattaisi hyödyntää pysäköintitiloja 
(hukkaan meneviä pilarinvierustoja, kapeita kaistaleita yms.) silloin kun 
sellaisia on tarjolla. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, 
että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. 
Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi 
olla haasteita.

Talokohtaiset varausjärjestelmät yms. jäävät Hekan, Hason ja As 
Oy:den mietittäviksi ja toteutettaviksi.

08.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 203

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Nina 
Miettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien 
käyttöönoton edistämiseksi:

Liikenneliikelaitos (HKL) näkee yhteiskäyttöiset kuormapyörät
varteenotettavana mahdollisuutena ja on kokeillut niiden tarjoamista 
pilottihankkeessa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 2020. Kokeilun 
kokemukset olivat positiivisia, käyttömäärät kohtuullisia ja erityisesti 
perheiden keskuudessa palvelusta pidettiin. Samalla HKL myös totesi, 
että pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii vielä paljon kehit-
tämistä. 
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HKL tulee selvittämään mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi 
kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen palvelun seuraavaa kilpailu-
tusta valmistellessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 150
Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilk-
kaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite
2 Roska-astioiden määrä ja koko
3 Puhtaanapitokulut 2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki lisää roska-astioiden määrää vilkkailla vapaa-ajan 
virkistysalueilla, kuten Mustikkamaalla, erityisesti kesäkausina.

Roska-astioiden sijoittelu ja ominaisuudet

Helsingissä roska-astioiden sijoittelu perustuu kaupunkitasoiseen ver-
kostotarkasteluun. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota keskeisten kul-
kuväylien, aukioiden, oleskelualueiden ja toiminnallisten alueiden ros-
ka-astioiden sijoitteluun, niiden etäisyyteen toisistaan sekä astioiden 
kokoon. Roska-astioita pyritään sijoittamaan alueille, joissa niiden tyh-
jentäminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaupunkiympäristön toimia-
lan yleisten alueiden kunnossapidon toimesta roska-astioita lisätään ja 
poistetaan saatujen asukaspalautteiden sekä kunnossapidon tilaajien 
ja alueilla toimivien urakoitsijoiden ehdotusten pohjalta. 
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Roska-astioiden sijoitteluun ja kokoluokan valintaan vaikuttavat astioi-
den vaatimat tyhjennystavat. Syväsäiliöiden ja muiden nostimella tyh-
jennettävien roska-astioiden sijoittelussa tulee huomioida jäteautojen 
edellyttämät käytävien kantavuudet ja leveydet. Tämän seurauksena 
puistoalueilla käytetään useimmiten pienempiä roska-astioita, joiden 
tyhjentäminen tehdään käsityönä. 

Roska-astiat eivät ole kertainvestointeja, vaan hankinnan jälkeen re-
sursseja tarvitaan kasvaneen verkoston tyhjentämiseen, huoltoon ja 
korjaukseen. Yleisillä alueilla sijaitsevien roska-astioiden määrät ja as-
tioiden eri tilavuudet käyvät ilmi liitteestä 2. 

Kaupunkiympäristötoimialan yleisten alueiden kunnossapidossa on jo 
vuosia panostettu aurinkoenergialla toimiviin älyroska-astioihin, joista 
osa puristaa roskat astian sisällä mahdollistaen suuremman jätekapasi-
teetin ja harvemmat jätekeräysvälit. Lisäksi väliaikaisia, alueelle tarvit-
taessa tuotavia kausiroska-astioita viheralueilla on käytetty helpotta-
maan kesäkauden puhtaanapitoa. Suurin osa astioista on sijoitettu kan-
takaupungin keskeisille viheralueille. Astioita on myös tarpeen mukaan 
siirrelty kesken kauden kohteiden välillä. Vilkkaimpina aikoina varsinkin 
keskustan puistoihin, mutta myös muualla sijaitseville, suuren käyttö-
paineen alaisille viheralueille tilataan myös lisäsiivouksia alueilla toimi-
vilta urakoitsijoilta tarpeen mukaan. 

Koronapandemia on aiheuttanut lisäsiivoustarpeita kaupungissa. Yleis-
ten alueiden puhtaanapitokustannusten vertailu vuosilta 2018-2021 
avaa kustannusten jakautumista ja kehittymistä toiminnoittain (liite 3). 
Tulevaa kesää ajatellen puhtaanapidon taso pyritään varmistamaan 
huolehtimalla, että käytettävissä on riittävä määrä lisäroska-astioita. Vi-
herkunnossapidosta vastaavat tilaajat seuraavat tilannetta alueilla toi-
mivien urakoitsijoiden kanssa ja roska-astioita lisätään tarpeen mu-
kaan. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että tällä on suora kustan-
nusvaikutus.

Mustikkamaa

Mustikkamaa mainitaan aloitteessa yhtenä esimerkkinä erityisesti ke-
säaikaan herkästi roskaantuvista viheralueista. Alueella kokoontuu ke-
väästä syksyyn paljon ihmisiä, mikä lisää alueen kallioiden ja niittyver-
koston roskaisuutta. Alueen nykyiset astiat ovat hyvin erikokoisia, mikä 
aiheuttaa puhtaanapidolle haasteita. 

Mustikkamaalle on jo aikaisempina vuosina lisätty pakkaavia älyroska-
astioita, joiden määrää tullaan lisäämään alueella merkittävästi tänä 
vuonna. Samalla nykyisten roska-astioiden sijoittelua ja vaihtoa suu-
rempiin astioihin selvitetään kunnossapidon resurssien puitteissa. Täs-
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sä yhteydessä tutkitaan myös, voidaanko alueelle lisätä syväsäiliöitä, 
joiden käyttöä alueella rajaa Mustikkamaan maapohjan kallioisuus. 

Roskaantumisen hillinnän toimenpiteet

Kaupunkiympäristön toimialalla jatketaan viihtyisän ja puhtaan kaupun-
kiympäristön puolesta tehtävää työtä. Toimialan ympäristöpalveluissa 
on valmisteltu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma. Lisäksi va-
paaehtoistyön koordinoinnilla edesautetaan talkoiden järjestämistä 
rannoilla ja viheralueilla. Helsingin kaupungilla toimii noin tuhat puisto-
kummia. Puistokummitoiminta on yleisillä alueilla tapahtuvaa vapaaeh-
toistoimintaa, joka keskittyy pääasiassa viheralueisiin ja niiden kunnos-
sapitoon. Yleisin puistokummin suorittama tehtävä on roskien keruu 
yleisiltä alueilta. 

Palveluiden ja riittävän kapasiteetin varmistaminen ei kuitenkaan yksin 
riitä, jos roskia ei viedä niille tarkoitettuihin astioihin. Siksi olisi tärkeää 
käydä avointa keskustelua yleisten alueiden käytön periaatteista ja 
nostaa esille kaupungin vastuun lisäksi käyttäjien vastuu.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite
2 Roska-astioiden määrä ja koko
3 Puhtaanapitokulut 2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 121

HEL 2021-011573 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 311

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 149

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Roska-astiat yleisillä alueilla

Helsingin kaupungin kaupunkitilaohje ja sen sisältämä kaupunkikalus-
teohje toimivat kalusteiden ja varusteiden, kuten roska-astioiden, osalta 
suunnittelua ja hankintoja ohjaavana tekijänä. Kaupunkitilaohjeessa on 
määritelty Helsinki-ilme, joka välittyy julkisessa ulkotilassa yhteisesti 
sovittujen materiaalien, kalusteiden ja varusteiden sekä tyyppiratkaisu-
jen käytön myötä. Ratkaisuilla tuetaan alueiden toiminnallisuutta, tur-
vallisuutta ja korkeaa laatutasoa. Helsingin julkisen ulkotilan kaluste-
mallisto tuo kaupunkiin yhtenäisen ja tunnistettavan Helsinki-ilmeen. 
Ilmettä luovat muotoilu, materiaalit ja pintakäsittely sekä väritys. Laa-
dukas kalustevalikoima parantaa kalusteiden hankinnan, käytön sekä 
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ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. Ohjeiden mukai-
sissa roska-astioissa huomiota on kiinnitetty erityisesti esteettömyy-
teen, käytettävyyteen ja hygieenisyyteen. 

Helsingissä roska-astioiden sijoittelua tarkastellaan koko kaupungin 
osalta verkostotarkasteluna. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota kes-
keisten kulkuväylien, aukioiden, oleskelualueiden ja toiminnallisten 
alueiden roska-astioiden sijoitteluun, niiden etäisyyteen toisistaan sekä 
astioiden kokoon. Erityisesti yleisille alueille sijoitettavien roska-
astioiden sijoitteluun ja kokoon vaikutetaan puisto- ja katusuunnittelu-
vaiheessa. Suunnitelmissa tarkastellaan ihmisten kulkusuuntia, liikku-
misen solmukohtia ja oleskeluun tarkoitettujen alueiden sijaintia. 
Kunnossapidon toimesta roska-astioita lisätään ja poistetaan saatujen 
asukaspalautteiden, kunnossapidon tilaajien sekä alueilla toimivien 
urakoitsijoiden ehdotusten pohjalta. Vuonna 2021 kunnossapito tilasi 
uusia roska-astioita viher- ja katualueille 628 172 eurolla.

Roska-astioiden sijoitteluun ja kokoluokan valintaan vaikuttavat astioi-
den vaatimat tyhjennystavat. Suurikokoisten roska-astioiden tyhjentä-
minen vaatii raskaampaa kalustoa. Syväsäiliöiden ja muiden nostimella 
tyhjennettävien roska-astioiden sijoittelussa tulee huomioida jäteauto-
jen edellyttämät käytävien kantavuudet ja leveydet. Tämän seuraukse-
na puistoalueilla käytätetään useimmiten pienempiä roska-astioita, joi-
den tyhjentäminen tehdään käsityönä. Käsityönä tehtävissä tyhjennys-
nostoissa tulee huomioida työsuojelumääräykset. Keskeisimmillä puis-
toalueilla roska-astioiden tilavuuskapasiteetti on jo hyvin suuri, esimer-
kiksi Sinebrychoffin puiston kapasiteetti on 20 000 litraa. Aina ongelma 
ei johdu kapasiteetissä vaan siitä, että roskat eivät päädy astioihin.

Suurin osa viheralueiden käytäväverkosta ei ole talvihoidon piirissä. 
Tämä tarkoittaa puhtaanapidon kannalta konkreettisesti sitä, että astioi-
ta ei päästä talvella tyhjentämään. Roska-astioita pyritään sijoittamaan 
alueille, joissa niiden tyhjentäminen on mahdollista ympäri vuoden. 
Myös viheralueiden käytäväverkostolla talvisin kulkeva laaja latuver-
kosto asettaa astioiden sijoittelulle rajoituksia. 

Roska-astiat eivät ole kertainvestointeja. Hankinnan jälkeen resursseja 
tarvitaan kasvaneen verkoston tyhjentämiseen, huoltoon ja korjauk-
seen. Yleisillä alueilla sijaitsevien roska-astioiden määrät ja astioiden 
eri tilavuudet käyvät ilmi liitteestä 2. 

Kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimien ja kunnossapitämien ros-
ka-astioiden verkostoa täydentävät lisäksi kulttuuri ja vapaa-ajan toi-
mialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimat roska-astiat. Mui-
den toimialojen astioiden määrä ja sijaintitiedot eivät sisälly esityksen 
tietoihin.
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Pakkaavat roska-astiat, väliaikaiset roska-astiat, lisäsiivoukset

Yleisten alueiden kunnossapidossa on jo vuosia panostettu aurinkoe-
nergialla toimiviin älyroska-astioihin, joita yleisillä alueilla on nykyään jo 
221 kappaletta. Nämä astiat eivät ole kaupungin omaisuutta, vaan ne 
vuokrataan kuukausihintaan puitesopimustoimittajilta. Sopimukseen si-
sältyy astian huolto ja toimitus tilaajalle. Astioiden tyhjennyksistä vastaa 
alueella toimiva urakoitsija. Osa aurinkoenergian voimin toimivista ros-
ka-astioista puristaa roskat astian sisällä mahdollistaen suuremman jä-
tekapasiteetin ja harvemmat jätekeräysvälit. Yleisillä alueilla on tällä 
hetkellä kahden eri toimittajan älyroska-astioita: Bigbelly älyroska-
astioita ja Lehtovuoren Citysolar astioita. 

Väliaikaisia, alueelle tarvittaessa tuotavia kausiroska-astioita vihera-
lueilla on käytetty jo vuosia helpottamaan kesäkauden puhtaanapitoa. 
Vuonna 2021 puistoissa ympäri Helsinkiä oli yhteensä 74 väliaikaista 
astiaa, joista 68 kpl on 3m³, 6 kpl 2m³-astioita. Suurin osa astioista si-
joitettiin kantakaupungin keskeisille viheralueille. Lisäksi astioita oli 
kantakaupungin ulkopuolelle muun muassa Käpylässä, Pukinmäessä, 
Haltialassa ja Mustikkamaalla. Osassa puistoista astioita on ollut 
useampia. Vuonna 2021 kunnossapito tilasi kausiroska-astioita ja nii-
den tyhjennyksiä noin 200 000 eurolla. Astioita on myös tarpeen mu-
kaan siirrelty kesken kauden kohteiden välillä. Tulevaa kesää ajatellen 
pyrimme varmistamaan puhtaanapidon tason huolehtimalla, että meillä 
on käytettävissä riittävä määrä lisäroska-astioita. Viherkunnossapidosta 
vastaavat tilaajat seuraavat tilannetta alueilla toimivien urakoitsijoiden 
kanssa ja roska-astioita lisätään tarpeen mukaan. Toki tällä on suora 
kustannusvaikutus.

Vilkkaimpina aikoina, varsinkin keskustan puistoihin, mutta myös muu-
alla sijaitseviin, suuren käyttöpaineen alaisiin viheralueisiin tilataan li-
säsiivouksia alueilla toimivilta urakoitsijoilta tarpeen mukaan. Esimer-
kiksi parikymmentä kantakaupungin käytetyintä puistoa on kesäisin vii-
konloppusiivouksen piirissä. Suosituissa puistoissa siivous ja roska-
astioiden tyhjennys tehdään arkisin yleensä kerran päivässä. Enimmil-
lään siivousta on jouduttu tekemään kahdesti päivässä muun muassa 
Esplanadin puistossa. 

Useamman vuoden jatkunut korona on aiheuttanut lisäsiivoustarpeita 
kaupungissa. Yleisten alueiden puhtaanapitokustannusten vertailu 
vuosilta 2018-2021 avaa kustannusten jakautumista ja kehittymistä 
toiminnoittain (liite 3). Puistoalueiden puhtaanapidon kustannuksiin si-
sältyy myös laittomien kaatopaikkojen ja yleisötapahtumien siivous se-
kä merivesialueiden puhtaanapito. Katujen puhtaanapito tehdään pää-
osin koneellisesti. Se käsittää suurelta osin katualueiden pesut sekä 
harjauksen, jonka yhteydessä kaduilla oleva irtoroska poistuu. Keskus-
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tassa katujen puhtaanapito kuuluu alueen kohdalla sijaitsevan kiinteis-
tön vastuulle. Tapauskohtaisesti, esimerkiksi suurten lasisirumäärien 
tai muiden erityisten tarpeiden vaatiessa rakentamispalveluliikelaitos 
Stara on tehnyt näillä alueilla puhtaanapitoa.  

Mustikkamaa

Mustikkamaan roskaisuus ja roska-astioiden riittävyys mainitaan aloit-
teessa yhtenä esimerkkinä roskaisista viheralueista. Alueella pidetään 
keväästä syksyyn paljon juhlia, joka lisää hyvin paljon alueen kallioiden 
ja niittyverkoston roskaisuutta. Alueen nykyiset astiat ovat hyvin eriko-
koisia, joka aiheuttaa puhtaanapidolle omia haasteita. Alueelle on jo ai-
kaisempina vuosina lisätty pakkaavia älyroska-astioita. Näiden pakkaa-
vien älyroska- astioiden määrää tullaan alueella tänä vuonna lisää-
mään merkittävästi. Samalla nykyisten roska-astioiden sijoittelua ja 
vaihtoa suurempiin astioihin mietitään kunnossapidon resurssien puit-
teissa. Tässä yhteydessä selvitetään myös voiko alueelle lisätä syvä-
säiliöitä, joiden käyttöä alueella rajaa Mustikkamaan maapohjan kallioi-
suus. Syväsäiliöt vaativat nimensä mukaisesti myös maanalaista sy-
vyyttä yli 1,5m, mikä rajoittaa niiden käyttömahdollisuutta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin 
töitä viihtyisän ja puhtaan kaupunkiympäristön puolesta. Ympäristöpal-
veluissa on valmisteltu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma, 
vapaaehtoistyön koordinoinnilla edesautetaan talkoiden järjestämistä 
rannoilla ja viheralueilla. Helsingin kaupungilla toimii noin tuhat puisto-
kummia. Puistokummitoiminta on yleisillä alueilla tapahtuvaa vapaaeh-
toistoimintaa, joka keskittyy pääasiassa viheralueisiin ja niiden kunnos-
sapitoon. Yleisin puistokummin suorittaman tehtävä on roskien keruu 
yleisiltä alueilta. 

Yksin palveluiden ja riittävän kalustemäärän varmistaminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan lisäksi olisi tärkeää käydä avointa keskustelua yleisten 
alueiden käytön periaatteista. Kaupungin vastuiden lisäksi tulisikin nos-
taa esille myös käyttäjien vastuu. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Susanna Hytti, projektinjohtaja: 310 39451

susanna.hytti(a)hel.fi
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§ 151
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston 
uudelleenarvioinnista

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Kruunusilloilla käytettäväksi suunnitellun uuden kaluston ai-
heuttamien pysäkkien ja katujen uudelleenrakentamisinvestointien kus-
tannukset arvioidaan, myös Kruunusiltojen raitioyhteyden keskustao-
suuden osalta, ja päätöksentekoon tuodaan vaunuvaihtoehto, joka on 
taloudellisesti järkevä sillan käyttäjämäärään nähden.          

Kruunusillat-yhteydelle hankittavan raitiovaunukaluston lyhentäminen ei 
ole tarkoituksenmukaista. Raitiovaunukalusto ei ole ylimitoitettu suh-
teessa linjalle ennustettuihin matkustajamääriin. Aloitteessa esitetyt 
vaihtoehdot kasvattavat Kruunusiltojen raitiolinjaston kustannuksia jo 
hyväksytyistä ja sisältävät merkittävän aikatauluriskin hankkeen valmis-
tumiselle. 

Vartiosaaren maankäyttö ei ole ollut Kruunusiltojen raitiovaunukaluston 
hankepäätöksessä 2016 hankkeen eikä liikennöintisuunnitelman perus-
teluna, kuten ei vuoden 2021 enimmäishinnan korottamispäätöksessä-
kään. 
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Stansvikinkallion asemakaava on tullut voimaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen jälkeen 18.11.2020. Kau-
punkistrategian kirjauksen perusteella kaavan sisältöä ja asuntoraken-
tamisen laajuutta tullaan arvioimaan uudelleen. Kokonaisuutena Kruu-
nuvuorenrannan asukasmäärälle asetettuihin tavoitteisiin ei ole esitetty 
muutoksia, eikä siten raitiotien kaluston lyhentämiselle ole perusteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 § 173 Kruunusiltojen linjaston 
kalustohankinnan hankesuunnitelman. Tämän jälkeen liikenneliikelai-
toksen (HKL) johtokunta on oikeuttanut 17.12.2020 § 200 liikenneliike-
laitoksen tilaamaan 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia noin 35 
metriä pitkiä raitiovaunuja Škoda Transtech Oy:ltä. Vaunut ovat saman-
laisia kuin Raide-Jokerille aiemmin tilatut ja tilaus on aiempaan hankin-
taan liittyvä optiohankinta.

Mikäli tilattuja vaunuja ei käytettäisi Kruunusillat-raitiotien liikennöintiin, 
niille ei olisi muuta käyttöä Helsingin raitiotieverkolla ennen Vihdintien 
pikaraitiotien valmistumista. Raide-Jokerin tarvitsemat vaunut on tilattu 
jo aiemmin, eikä lisäkalustolle ole tarvetta. Nykyisellä raitioverkolla 
vaunujen käyttömahdollisuudet ovat rajattuja erityisesti vaunupituuden 
vuoksi. Vaunuhankintaa pitäisi joko lykätä, vaunuja seisottaa käyttä-
mättömänä tai keskeyttää hankinta kokonaan. Kaikki vaihtoehdot toisi-
vat lisäkustannuksia kaupungille.

Kruunusillat-yhteyden liikennöinti on suunniteltu perustuvan tilattuun 35 
metriä pitkään vaunukalustoon. Mitoittavana tekijänä on ruuhka-ajan 
kapasiteetti ja vuoroväli, joka on Yliskylän linjalla tiheimmillään 5 mi-
nuuttia, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Kruunuvuorensillan yli 
ennustetaan kulkevan vuonna 2040 noin 2300 matkustajaa aamuruuh-
katunnissa keskustan suuntaan. 35-metrisillä vaunuilla pystytään vas-
taamaan Laajasalon kysyntään toistaiseksi. Vaunujen pidentäminen 
45-metriksiksi voi olla tarpeen tulevaisuudessa vuoromäärien kasvun 
rajoittamiseksi.

Helsingin pikaraitiotiehankkeet on suunniteltu käyttäen perusvaununpi-
tuutena n. 35 ja 45 metriä. Tähän mennessä tilatut 35-metriset vaunut 
ovat pidennettävissä 45-metriksiksi. Pikaraitioteiden tehokkuus perus-
tuu omalta osaltaan siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovaunuka-
lustoa suurempaa.

Mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä raitio-
vaunuja, edellyttäisi se uudenlaista raitiovaunutyyppiä. Nykyiset n. 27 
metriä pitkät Artic-vaunut ovat perinteisiä yhteen suuntaan ajettavia 
vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava rataverkko edellyttää 
kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä rataverkolle ei toteuteta 
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kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä Hakaniemen tilapäiselle 
päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mahdollista ajaa Yliskylään.

Nykyisillä vaunuilla on ratainfran puolesta mahdollista liikennöidä Kruu-
nuvuorenrannan ja Pasilan välillä vuonna 2024 valmistuvaa Kalasata-
man ja Pasilan välistä raitiotietä, sillä Kruunuvuorenrannan päätepysä-
killä on ympäriajon mahdollistava silmukka. Nykyinen vaunumäärä ei 
kuitenkaan riitä tämän linjan liikennöintiin.

Uuden alle 30 metriä pitkän kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunu-
tyypin tilaaminen pienenä sarjana ainoastaan Kruunusillat-yhteyden 
tarpeisiin olisi todennäköisesti kallis ja pitkäkestoinen yksittäishankinta 
ja toisi merkittävän viivästymisriskin Kruunusillat-hankkeen käyttööno-
tolle. Nykyistä vastaava noin 27-metrinen vaunu olisi kaksisuuntaisena 
matkustajamäärältään pienempi kuin yksisuuntavaunut johtuen mm. 
toisen ohjaamon viemästä tilasta.

Helsingin kantakaupungin raitioverkon pysäkit toteutetaan nykyisin pal-
velualueeltaan 30 metriä pitkiksi. Kahden vaunun pysäkeillä palvelua-
lueet toteutetaan 61 metriä pitkiksi. Vanhojen pysäkkien pidentämiseksi 
ja korottamiseksi ei ole ollut järjestelmällistä projektia, vaan niitä on teh-
ty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Moni nykyinen pysäkki kanta-
kaupungissa on tavoitepituuksia lyhyempi, jotkut jopa alle nykyisten 
vaunujen pituuksien. Esimerkiksi Rautatieaseman nykyinen pysäkki 
Kaivokadulla on liian lyhyt kahdelle nykyiselle Artic-vaunulle ja sitä täy-
tyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Pikaraitiolinjojen reiteillä pysäkkien palvelualueiden pituus on lähtökoh-
taisesti 45 metriä. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat 
reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pidennyk-
set pidempää vaunutyyppiä varten. Suunnittelussa huomioidaan myös 
katutilan asettamat rajoitteet ja muiden kulkumuotojen tarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 § 252 Kruunusillat-hankkeen han-
kesuunnitelman raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisen yhtey-
dessä, että raitiotie toteutetaan ensi vaiheessa Hakaniemeen ja jatko-
osuus Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tuodaan erikseen 
päätettäväksi myöhemmin. Tämän vaiheen lähtökohtana on, että Kai-
vokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kyt-
ketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverk-
koon. Päätöksen perusteella on tarpeen tutkia pikaraitioliikenteelle so-
veltuvia reittejä Kaivokadulta länteen ja millaisia muutoksia liikennejär-
jestelyihin niiden toteuttaminen pikaraitioliikenteelle soveltuvalla tavalla 
edellyttää.

HSL:n hallitus hyväksyi pika- ja kaupunkiraitioliikenteen linjastosuunni-
telman kokouksessaan 14.12.2021. Työssä tutkittiin raitiolinjaston muu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 96 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
01.06.2022

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

toksia uusien pikaraitiolinjojen myötä. Valtuuston Kruunusillat-päätös 
on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjastoehdotus tulee toimimaan 
infraratkaisujen suunnittelun lähtökohtana. Linjastoehdotusta tarkiste-
taan tarpeen mukaan, jos suunnitellut infraratkaisut osoittautuvat riittä-
mättömiksi tai toteutuskelvottomiksi tai jos suunniteltujen hankkeiden 
ajoituksessa tai laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Koska kahteen suuntaan ajettavia vaunuja ei ole mahdollista saada ly-
hempinä kuin 35-metrisinä, vaunuja ei ole mahdollista edelleen lyhen-
tää. Vaunujen lyhentäminen edelleen tarkoittaisi täysin uuden yhteen 
suuntaan ajettavan raitiovaunumallin tilaamista ja tulisi erittäin toden-
näköisesti jo tilattuja vaunuja kalliimmaksi. Tällaisen vaunutyypin mat-
kustajakapasiteetti jäisi huomattavasti nykyisiä kantakaupunkivaunuja 
pienemmäksi. Lisäksi tulisi rakentaa kääntösilmukat, jotka veisivät tilaa 
kaupunkikehitykseltä. Tämäkin vaihtoehto tuottaisi lähes varmasti sel-
keän viivästyksen Kruunusiltojen linjaston liikenteen alkamiselle.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HKL:n johtokunnan 
lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 122

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 351

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 10

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ”Osoitetaan Vartiosaari virkistyskäyt-
töön” ja ”Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava metsä-
luonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren 
asemakaavan kumottujen osien kanssa”. Vartiosaaren osalta käynnis-
tetään strategiakirjauksen perusteella osayleiskaavaprosessi. Kruunu-
sillat-hankkeeseen ja sen liikenne-ennusteisiin tämä ei vaikuta, sillä 
Vartiosaaren maankäyttö ei ole ollut hankepäätöksessä 2016 hankkeen 
eikä liikennöintisuunnitelman perusteluna, kuten ei vuoden 2021 enim-
mäishinnan korottamispäätöksessäkään. 

Stansvikinkallion asemakaava on tullut voimaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen jälkeen 18.11.2020. Kau-
punkistrategian kirjauksen perusteella kaavan sisältöä ja asuntoraken-
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tamisen laajuutta tullaan arvioimaan uudelleen. Kokonaisuutena Kruu-
nuvuorenrannan asukasmäärälle asetettuihin tavoitteisiin ei ole esitetty 
muutoksia, eikä siten raitiotien kaluston lyhentämiselle ole perusteita.

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 Kruunusil-
tojen linjaston kalustohankinnan hankesuunnitelman. Tämän jälkeen 
liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta on oikeuttanut 17.12.2020 lii-
kenneliikelaitoksen tilaamaan 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia 
noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja Škoda Transtech Oy:ltä. Vaunut ovat 
samanlaisia kuin Raide-Jokerille aiemmin tilatut ja tilaus on aiempaan 
hankintaan liittyvä optiohankinta.

Mikäli tilattuja vaunuja ei käytettäisi Kruunusillat-raitiotien liikennöintiin, 
niille ei olisi muuta käyttöä Helsingin raitiotieverkolla ennen Vihdintien 
pikaraitiotien valmistumista uusimman talousarvioesityksen mukaan ar-
violta vuonna 2031. Raide-Jokerin tarvitsemat vaunut on tilattu jo ai-
emmin, eikä lisäkalustolle ole tarvetta. Nykyisellä raitioverkolla vaunu-
jen käyttömahdollisuudet ovat rajattuja erityisesti vaunupituuden vuok-
si. Vaunuhankintaa pitäisi joko lykätä, vaunuja seisottaa käyttämättö-
mänä tai keskeyttää hankinta kokonaan. Kaikki vaihtoehdot toisivat li-
säkustannuksia kaupungille.

Kruunusillat-yhteyden liikennöinti on suunniteltu perustuen tilattuun 35 
metriä pitkään vaunukalustoon. Mitoittavana tekijänä on ruuhka-ajan 
kapasiteetti ja vuoroväli, joka on Yliskylän linjalla tiheimmillään 5 mi-
nuuttia, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Kruunuvuorensillan yli 
ennustetaan kulkevan vuonna 2040 noin 2300 matkustajaa aamuruuh-
katunnissa keskustan suuntaan. 35-metrisillä vaunuilla pystytään vas-
taamaan Laajasalon kysyntään toistaiseksi. Vaunujen pidentäminen 
45-metriksiksi voi olla tarpeen tulevaisuudessa vuoromäärien kasvun 
rajoittamiseksi.

Helsingin pikaraitiotiehankkeet on suunniteltu käyttäen perusvaununpi-
tuutena n. 35 ja 45 metriä. Tähän mennessä tilatut 35-metriset vaunut 
ovat pidennettävissä 45-metriksiksi. Pikaraitioteiden tehokkuus perus-
tuu omalta osaltaan siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovaunuka-
lustoa suurempaa.

Mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä raitio-
vaunuja, edellyttäisi se uudenlaisen raitiovaunutyypin määrittelyä Hel-
sinkiin. Nykyiset n. 27 metriä pitkät Artic-vaunut ovat perinteisiä yhteen 
suuntaan ajettavia vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava rata-
verkko edellyttää kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä rata-
verkolle ei toteuteta kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä Ha-
kaniemen tilapäiselle päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mahdol-
lista ajaa Yliskylään.
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Nykyisillä vaunuilla on ratainfran puolesta mahdollista liikennöidä Kruu-
nuvuorenrannan ja Pasilan välillä hyödyntäen vuonna 2024 valmistu-
vaa Kalasataman ja Pasilan välistä raitiotietä, sillä Kruunuvuorenran-
nan päätepysäkillä on ympäriajon mahdollistava silmukka. Nykyinen 
vaunumäärä ei kuitenkaan riitä tämän linjan liikennöintiin.

Uuden alle 30 metriä pitkän kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunu-
tyypin tilaaminen pienenä sarjana ainoastaan Kruunusillat-yhteyden 
tarpeisiin olisi todennäköisesti kallis ja pitkäkestoinen yksittäishankinta 
ja toisi merkittävän viivästymisriskin Kruunusillat-hankkeen käyttööno-
tolle. Nykyistä vastaava noin 27 metrinen vaunu olisi kaksisuuntaisena 
matkustajamäärältään pienempi kuin yksisuuntavaunut johtuen mm. 
toisen ohjaamon viemästä tilasta.

Helsingin kantakaupungin raitioverkon pysäkit toteutetaan nykyisin pal-
velualueeltaan 30 metriä pitkiksi. Kahden vaunun pysäkeillä palvelua-
lueet toteutetaan 61 metriä pitkiksi. Vanhojen pysäkkien pidentämiseksi 
ja korottamiseksi ei ole ollut järjestelmällistä projektia, vaan niitä on teh-
ty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Moni nykyinen pysäkki kanta-
kaupungissa on tavoitepituuksia lyhyempi, jotkut jopa alle nykyisten 
vaunujen pituuksien. Esimerkiksi Rautatieaseman nykyinen pysäkki 
Kaivokadulla on liian lyhyt kahdelle nykyiselle Artic-vaunulle ja sitä täy-
tyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Pikaraitiolinjojen reiteillä pysäkkien palvelualueiden pituus on lähtökoh-
taisesti 45 metriä. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat 
reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pidennyk-
set pidempää vaunutyyppiä varten. Suunnittelussa huomioidaan myös 
katutilan asettamat rajoitteet ja muiden kulkumuotojen tarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hanke-
suunnitelman raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisen yhteydes-
sä, että raitiotie toteutetaan ensi vaiheessa Hakaniemeen ja jatko-
osuus Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tuodaan erikseen 
päätettäväksi myöhemmin. Tämän vaiheen lähtökohtana on, että Kai-
vokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kyt-
ketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverk-
koon. Päätöksen perusteella on tarpeen tutkia pikaraitioliikenteelle so-
veltuvia reittejä Kaivokadulta länteen ja millaisia muutoksia liikennejär-
jestelyihin niiden toteuttaminen pikaraitioliikenteelle soveltuvalla tavalla 
edellyttää.

HSL:n hallitus hyväksyi pika- ja kaupunkiraitioliikenteen linjastosuunni-
telman kokouksessaan 14.12.2021. Työssä tutkittiin raitiolinjaston muu-
toksia uusien pikaraitiolinjojen myötä. Valtuuston Kruunusillat-päätös 
on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjastoehdotus tulee toimimaan 
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infraratkaisujen suunnittelun lähtökohtana. Linjastoehdotusta tarkiste-
taan tarpeen mukaan, jos suunnitellut infraratkaisut osoittautuvat riittä-
mättömiksi tai toteutuskelvottomiksi tai jos suunniteltujen hankkeiden 
ajoituksessa tai laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Suunnitelmassa Laajasalosta tulevan pikaraitioliikenteen reitiksi esite-
tään ensisijaisesti Kampin kautta Simonkatua ja Ruoholahdenkatua 
Jätkäsaareen ja edelleen Länsiterminaaliin kulkevaa raitiotietä. Vaih-
toehtoisena reittinä on Bulevardin kautta kulkeva raitiotieyhteys.

Päärautatieaseman ja Hakaniemen välisellä osuudella tullaan teke-
mään yleissuunnitelma Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun alueesta. 
Nykyiset liikennejärjestelyt eivät ole riittävät tavoitteiden toteuttamisesta 
johtuvalle raitioliikenteen kasvulle. Kaivokadun alueelle suunnitellaan 
uusi pysäkkijärjestely, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raitiolii-
kenteen huomioiden myös suunniteltujen pikaraitiolinjojen tarpeet. 
Keskustan ja Hakaniemen välinen osuus tuodaan päätöksentekoon yh-
tenäisenä hankekokonaisuutena.

Länsiterminaalin osalta pikaraitiotieyhteys on nähty tarpeellisena myös 
satamatoimintojen kehittämisen kannalta. Kaupunginvaltuusto teki 
3.2.2021 periaatepäätöksen keskittää Tallinnaan suuntautuva matkus-
taja-autolauttaliikenne Jätkäsaareen, mikä tulee kasvattamaan Länsi-
terminaalin liikennemääriä tulevaisuudessa. Siten joukkoliikennetarjon-
taa keskustan ja Länsiterminaalin välillä on tarpeen kehittää ja nykyisiä 
vaunuja pidemmät pikaraitiovaunut on nähty toimivana keinona vastata 
kasvavaan kysyntään. Laajasalosta keskustan kautta Länsisatamaan 
kulkevalla pikaraitiolinjalla on siten tarvetta pitkille vaunuille linjan mo-
lemmissa päissä.

Kampin kautta Jätkäsaareen kulkevan raitiotien kehittäminen pikaraitio-
liikenteelle sopivaksi edellyttää sekä pysäkkien pidentämistä että raitio-
liikenteen luotettavuuden varmistamista. Tämä voi edellyttää myös 
muiden liikennemuotojen järjestelyjä raitiotien reitillä. Pikaraitiolinjalle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että 
tässä vaiheessa on vielä useampia vaihtoehtoja reitiksi keskustasta 
Länsiterminaaliin. Jos Kampin olemassa olevan radan järjestelyt osoit-
tautuvat toteutuskelvottomiksi, on vaihtoehtona tarkasteltava myös Bu-
levardin kautta kulkevaa reittiä.

Pika- ja raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa Bulevardille ei ohjata pi-
karaitioliikennettä. Hernesaaren joukkoliikenneratkaisu perustuu kau-
punkiraitiolinjoihin. Bulevardin raitiotie on joka tapauksessa peruskor-
jauksen tarpeessa ja Hernesaaren joukkoliikenteen toimivuus ja luotet-
tavuus riippuu raitioliikenteen sujuvuudesta Bulevardilla. Bulevardilla on 
myös raitiotiestä riippumattomia perusparannustarpeita. Bulevardin 
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länsipäässä Hietalahdessa on käynnissä kaupunkikehityshanke, jolla 
on mahdollisesti vaikutuksia Bulevardin ja Hietalahdenrannan liikenne-
järjestelyihin.

Jätkäsaaressa ja Hernesaareen kulkevalla uudella raitiotieosuudella on 
pienin muutoksin mahdollista hyödyntää nykyistä pidempiä raitiovaunu-
ja. Nämä uudet rataosuudet ovat siis jo käytännössä yhteensopivia pi-
karaitiovaunujen kanssa.

Pikaraitioliikenteelle sopiva reitti Kaivokadulta Länsiterminaaliin pyri-
tään suunnittelemaan kokonaisuutena. Reitin toteutusaikataulu ja kus-
tannusarvio laaditaan suunnittelun edetessä. 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että uusien vaunujen suurempi paino 
edellyttäisi muutoksia nykyinfraan pikaraitioliikenteelle suunnitellulla rei-
tillä. Myös kunnallistekniikka kestää pidempien vaunujen painon. Ka-
dun alaiset kunnallistekniset järjestelmät kuten esimerkiksi vesi- ja vie-
märiputket on toteutettu raitiotiekaduilla muualle kuin kiskojen alle, jotta 
järjestelmien mahdolliset korjaustarpeet eivät häiritse raitiotien liiken-
nöintiä. Raitiotien ali järjestelmät kulkevat lähtökohtaisesti aina kohti-
suoraan. 

Kruunusillat-yhteydelle hankittava raitiovaunukalusto ei ole ylimitoitettu 
suhteessa linjalle ennustettuihin matkustajamääriin. Lyhyemmän kalus-
ton hankkiminen ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi merkittävän 
aikatauluriskin Laajasalon raitioliikenteen aloittamiselle. Kaupunkiym-
päristölautakunta ei siten pidä tarkoituksenmukaisena lyhentää Kruu-
nusilloille hankittavaa raitiovaunukalustoa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Niko Setälä, projektipäällikkö: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 208

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Esitys

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pia Pa-
karisen valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden 
uudelleenarvioimiseksi:
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Kruunusiltojen raitiovaunukaluston hankintaa koskeva hankesuunnitel-
ma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020, 173 §. Kruunusilto-
jen raitiovaunukaluston hankinta Skoda Transtech Oy:ltä perustuu 
HKL:n johtokunnan päätökseen 17.12.2020, 200 §, jossa johtokunta oi-
keutti HKL:n käyttämään olemassa olevan raitiovaunujen hankintaso-
pimuksen lisäsopimuksen L9 mukaista jäljellä olevaa optiota 23 
Artic XL -tyyppisen raitiovaunun tilaamiseen.

Kuten hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen peruste-
luissa todetaan, on Kruunusiltojen raitiorata suunniteltu liikennöitäväksi 
kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla. Radan infrastruktuuri niin 
kantakaupungin kuin Laajasalon päässä on suunniteltu kahteen suun-
taan ajettaville vaunuille. Mikäli linjastoa haluttaisiin liikennöidä nor-
maaleilla kantakaupunkilinjaston vaunuilla (kuten Artic/MLNRV), tämä 
edellyttäisi kääntösilmukoiden rakentamista niin Hakaniemen kuin Laa-
jasalon päähän sekä muita raiteistomuutoksia. Kääntösilmukoiden li-
sääminen ei ole mahdollista ilman laajempia maankäytön suunnittelun 
muutoksia, mikä edelleen hidastaisi Kruunusiltojen linjaston käyttöönot-
toa. Alun perin Kruunusiltojen linjastoa varten oli tarkoitus hankkia 45 
metriä pitkiä vaunuja, mutta vaunupituutta on jo lyhennetty 35 metriin 
hankekokonaisuuden laajuuden ja siten matkustajamääräennusteiden 
täsmentymisen myötä. Vaunujen lyhentäminen 45 metrisistä 35 metri-
siksi ei pudottanut merkittävästi vaunukohtaista hankintakustannusta.

Koska kahteen suuntaan ajettavia vaunuja ei ole mahdollista saada ly-
hempinä kuin 35 metrisinä, vaunuja ei ole mahdollista edelleen lyhen-
tää. Vaunujen lyhentäminen edelleen tarkoittaisi täysin uuden yhteen 
suuntaan ajettavan raitiovaunumallin tilaamista ja tulisi erittäin toden-
näköisesti jo tilattuja vaunuja kalliimmaksi. Tällaisen vaunutyypin mat-
kustajakapasiteetti jäisi huomattavasti nykyisiä kantakaupunkivaunuja 
pienemmäksi. Lisäksi tulisi rakentaa kääntösilmukat, jotka veisivät tilaa 
kaupunkikehitykseltä. Tämäkin vaihtoehto tuottaisi lähes varmasti sel-
keän viivästyksen Kruunusiltojen linjaston liikenteen alkamiselle.

Uuden vaunutyypin hankintaan ryhtyminen tarkoittaisi jo tilattujen 23 
Artic XL -vaunun siirtämistä käyttöön Länsi-Helsingin raitioteille. Länsi-
Helsingin raitiotiet liikennöivät myös kantakaupunkiraiteiston alueella, 
jolloin olemassa olevien katujen kuormitusta ei voida välttää. Tällä het-
kellä ei ole tiedossa, että nykyinfraan ja pohjalaattarakenteeseen tarvit-
sisi tehdä muutoksia. Myös kunnallistekniikka kestää 
Artic XL -vaunujen painon. Kantakaupunkiverkon raitiotiepysäkkejä ei 
ole korotettu eikä pidennetty kampanjaluonteisesti, vaan pidennyksiä 
tehdään aina tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan liikenteen tilaajan 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja/tai kaupunkiympäristön 
toimialan pyyntöjen mukaisesti. Pysäkkien pituuteen vaikuttaa myös se, 
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kuinka monta linjaa kyseisen pysäkin kohdalla liikennöi ja mitä mahdol-
lisia rajoitteita ympäröivä rakennettu kaupunkitila asettaa.

Koska Länsi-Helsingin raitiotiet toteutetaan vasta käynnissä olevien pi-
karaitiotiehankkeiden jälkeen, pitäisi HKL:n joko neuvotella tilattujen 
raitiovaunujen toimituksen siirtämisestä tai varastoida toimitettuja rai-
tiovaunuja useita vuosia. Toimitusten siirtäminen kauemmas tulevai-
suuteen nostaisi vaunuhankinnan kustannuksia, kun vaunuja ei raken-
nettaisi jo sovitussa aikataulussa ja tällöin toimittaja joutuisi sovitta-
maan tuotannon muuhun tilauskantaansa. Vaunujen varastointi tulevai-
suutta varten merkitsisi varastotilan tarvetta sekä edelleen suurempia 
ylläpitokustannuksia vaunujen elinkaarelle takuuajan osittaisen hyödyn-
tämättä jättämisen myötä.

Kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot kasvattavat Kruunusiltojen raitiolinjas-
ton kustannuksia jo hyväksytyistä ja sisältävät merkittävän aikatauluris-
kin hankkeen valmistumiselle. Näin ollen HKL ei pidä tarkoituksenmu-
kaisena muuttaa Kruunusilloille hankittavaa kalustoa lyhemmäksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila(a)hel.fi
Hannu Stam, infrapalvelupäällikkö, puhelin: 310 35777

hannu.stam(a)hel.fi
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§ 152
Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lento-
toiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Erkki Karinoja ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannatta-
mana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uuteen valmiste-
luun, jotta lentoliikenteen tarpeet otettaisiin paremmin huomioon Mal-
min kenttäalueen esirakentamisen aikana.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Erkki Karinojan palautusehdotus

Jaa-äänet: 54
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Elisa 
Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja Koskela, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina 
Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka 
Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti 
Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mikko Pau-
nio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ranta-
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nen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Byoma Tamrakar, Sinik-
ka Vepsä

Poissa: 1
Amanda Pasanen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Erkki Karinoja ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että esirakentamisen hyvällä suunnittelulla ja töiden vaiheistami-
sella ilmailulle annetaan Malmin lentokentällä toistaiseksi mahdollisuus 
palvella viranomaistoiminta , kuljetuksia, liikenne- ja harrasteilmailun 
koulutusta, matkustamista ja harrasteilmailua ja että kenttä sekä sen 
rakennukset vuokrataan tässä tarkoituksessa kaavoitus- ja esirakenta-
misajaksi samoille tai vastaaville toimijoille
kuin aiemminkin, ja vastaavin ehdoin.

Aloitteessa esitettyyn ei ole mitään aihetta suostua.

Kaupungin strategiset tavoitteet Malmin entisen lentokenttäalueen käy-
töstä asuntorakentamisen tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan 
uudelleen käynnistämistä alueella. Lentotoiminta estäisi kaupungin 
toiminnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan vii-
västyttäisi alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi kaupungin kasvun 
kannalta tärkeän asuntotuotantotavoitteen saavuttamisen alueella. Len-
totoiminnan jatkuminen estäisi kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet 
aidatulla kentän alueella. 
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Aiemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 § 395 valtuusto hylkäsi kansanää-
nestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. 
Valtuusto on käsitellyt viime vuosina myös useita Malmin lentokenttään 
liittyviä valtuutetun aloitteita ja aina päätynyt vahvistamaan kaupunkist-
rategisen tavoitteen saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 uuden 
asukkaan kaupunkialueeksi. 

Malmin lentokentän aluetta koskeva kaupunkitasoinen suunnittelu, pää-
töksenteon valmistelu ja päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Pää-
tökset ja niiden valmistelu ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston 
asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Sopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on kaupungin vapaassa hallinnassa. 
Alue ei ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuo-
sina 2017–2019 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös 
yksittäisten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalu-
eella ovat päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi päätök-
sellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n maanvuokra-
sopimuksen päättymään 31.12.2019. Kaupunkiympäristölautakunta 
hylkäsi päätöksellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt 
oikaisuvaatimukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 
päätöksellään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksel-
lään 29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Lisäksi Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin oikeuteen 
vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. Helsingin 
käräjäoikeus hylkäsi yhdistyksen vaatimukset tuomiollaan 23.12.2020. 
Käräjäoikeuden tuomion perusteella alueella suoritettiin häätö ja yhdis-
tyksen hallitsema alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hal-
lintaan. Yhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toimeen-
panokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpäätös on 
lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen, 
jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei siten ole 
lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Yhdistystä ei ole 
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aihetta pitää luotettavana sopimuskumppanina, jonka kanssa olisi jär-
kevää tehdä mitään sopimuksia. 

Vanhan terminaali- ja hangaarirakennuksen tilat ovat käytössä vuokrat-
tuina. Hangaarin halliosaa vuokrataan tapahtumakäyttöön ja muuhun ti-
lapäiseen käyttöön.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt yhdistystä ryhtymään toimiin kiitotien sul-
kemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedotteessaan, että se 
käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koskevaa kysymystä siinä 
vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hallintaa koskeva sopi-
musriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Malmin lentokenttäyh-
distys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan Notam-
ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin entisen lentokentän alue on osoitettu taajamatoimintojen alue-
varausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkin-
nällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmer-
kintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lento-
kentästä liikennealueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taa-
jamatoimintojen alue, ovat kumottu kokonaisuudessaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin entisen lentokentän alue on 
osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskunta-
rakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuk-
siin ja asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja moni-
puolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen koko-
naisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seu-
dulla vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukko-
liikennekaupunkina. Entisen lentokentän alue on osoitettu kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yk-
sityiskohtaisemmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käy-
tössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovi-
tettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukai-
nen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uu-
denmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonai-
suuden kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-
Uusimaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä 
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ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihe-
maakuntakaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu kor-
vaamaan Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. 
Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tu-
levan voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määrä-
si 22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty. .

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin entisen lentokentän alueelle on 
osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen 
alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehit-
tää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden se-
kä lähipalveluiden käyttöön. Malmin entisen lentokentän alue on Hel-
singin yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitel-
laan ja rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan 
toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) alue kuuluu yleis-
kaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleiskaava 2016 
tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi joitakin 
osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kaupunginval-
tuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin entisen lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakentamisen ja myös liikun-
ta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 uudelle asukkaalle 
on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkistrategia vuosille 
2021–2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2021 § 293. 
Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainoista kehitystä ediste-
tään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asunto-
tuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Nimetyt kaupunkiuu-
distusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja 
Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-ohjelma). AM-
ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja 
käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7000 asuntoa ja 
vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Malmin entisen lento-
kentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteista. Alue-
rakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, joten 
niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmittujen 
sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
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11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luon-
toarvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty. Alueen asemakaavat laaditaan vaiheit-
tain noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on 
kolme yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin len-
toaseman rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimai-
nen 14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019.)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen § 
80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. Nal-
lenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähi-
palveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen lento-
kenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankortte-
leiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lä-
hipalveluineen ja puistoalueineen noin 2200 asukkaalle. Lentoaseman-
kortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella. Alueen vanhoille rakennuksille, terminaali, hangaari ja au-
totallirakennus, on lainvoimaisessa asemakaavassa (12450) osoitettu 
uusia, lentotoimintaan liittymättömiä käyttötarkoitusmahdollisuuksia. 
Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaavien teknisten korjausten suun-
nittelutyö on käynnissä.

Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limit-
täminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippu-
vuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin entisen 
lentokentän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 
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Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana entisen lentokentän alueella on ohjelmoitu aloitettavan 
mm. maakaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyh-
teyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee pal-
velemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten ta-
pahtumia.  Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esira-
kentamistöitä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvi-
tyksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa. 
Hankkeiden suunnitelmat ovat valmiit ja investointimäärärahat on varat-
tu vuoden 2022 talousarvioon.

Alueen väliaikaiskäyttö vuonna 2022

Alueen väliaikaiskäytöstä on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2019. 
Malmin pelastusasema toimii alueella Rajavartiolaitokselta vapautunei-
siin halleihin toteutetuissa väistötiloissa. Pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsin-
gin henkilöturvallisuutta ja palauttaneet pelastuslaitoksen vasteajat 
aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikkakoulutuksen väistötilat 
ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Mal-
min väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kam-
puksen rakentamisen ajan 2022−2025. Kentän poikki on rakennettu 
kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja 
Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulko-
kuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 
aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2.2.2022 alkaen. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktii-
visessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin 
kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien vir-
kistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 heinäkuussa 
kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen El-
dis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kaupun-
ginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inves-
tointimäärärahaa Malmin entisen lentokentän alueen esi-, katu-, puisto- 
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ja liikunta-aluerakentamista varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä ta-
lousarviossa mukaan Malmin projektialueen esirakentamiseen on va-
rattu investointimäärärahaa vuosille 2022−2031 yhteensä 154,7 M€. 
Näistä vuodelle 2022 on varattu 13,4 M€, vuodelle 2023 8,3 M€ ja vuo-
delle 2024 3,7 M€. Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja 
Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskel-
poiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueel-
la. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrä-
rahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislo-
gistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakentei-
den toteutusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−2031 yhteensä 64,1 M€. Näistä vuodelle 2022 on varattu 1,9 
M€, vuodelle 2023 3,2 M€ ja vuodelle 2024 4,5 M€. Malmin entisen len-
tokentän alueen katurakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Malmin 
määrärahalla vuonna 2022 suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoa-
semankortteleiden ja Lahdenväylän eritasoliittymän kaava-alueilla 
asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Malmin rakentaminen jatkuu 
koko suunnitelmakauden ajan. Malmin puistot ja liikunta-alueet -
määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoaluetta siltä osin kuin 
maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi 
alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palve-
levia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin rakennettaville 
alueille.

Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaaville teknisille korjauksille on ta-
lousarviossa 2022 osoitettu määrärahaa vuosille 2022−24.

Malmin entisen lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaiku-
tukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puisto-
rakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointi-
kustannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. 
Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen ko-
kemuspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima eu-
ro käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen aluei-
den erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmin 
entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien 
osuus on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan melko maltil-
lisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alu-
eelle saadaan liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

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

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 123

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 349

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan
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Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi si-
ten, että n. 1000 metrin osuus jommastakummasta Malmin kentän ra-
dasta säilytetään ilmailukäytössä kenttäalueen esirakentamisen ajan.

Perustelut:

Yleisilmailu on sähköisen lentämisen yleistymisen myötä suuren kehi-
tysloikan äärellä.

Muualla Euroopassa kymmeniä sähkölentokoneita tilataan lentäjien pe-
ruskoulutukseen ja uudet sähkölentokoneprojektit etenevät niin yleisil-
mailu- kuin kevytreittipuolella ja niiden mahdollistamat kuljetukset ja 
matkustaminen nähdään olennaisena kilpailutekijänä tulevaisuudessa.

Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä yhteiskuntaa hyödyttävä yleisilmai-
lu on kuitenkin suurissa vaikeuksissa. Malmin kentän lisäksi Nummelan 
kenttä on ollut koko talven suljettu ja Hyvinkään kentän operaatiomää-
rät vähäisiä puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

Tämä vaarantaa alan yritysten jatkuvuuden, vaikka juuri nyt ympäris-
töystävällistä lentämistä pitäisi päästä kehittämään myös pääkaupunki-
seudulla.

Mikäli osa Malmin kentästä pidettäisiin ilmailukäytössä, helpottaisi se 
alan yrittäjien asemaa ja mahdollistaisi osaltaan alan jatkuvuuden to-
teutumisen, kunnes Malmin kentän korvaava kenttä saataisiin operoita-
vaan kuntoon.

Kokemusperäisesti voidaan sanoa, että esirakentamisen vaatimat toi-
menpiteet voidaan toteuttaa lentotoiminnan jatkuessa. Näin tehdään 
kaikkialla muuallakin, liikenneilmailussakin.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala
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Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi
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§ 153
Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan 
avaamisesta lentotoiminnalle

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Esitän että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kau-
punki päättäisi edesauttaa Malmin lentokentän kiitoradan avaamista 
lentotoiminnalle.

Asian harkitseminen uudestaan olisi osoitus siitä, että Helsinki pystyy 
joustamaan, muuttuneessa tilanteessa, ja varsinkin kun kyse on yrittä-
jien edusta. Näin kunnioitettaisiin myös kaupunkilaisten toivetta lento-
toiminnan jatkumisesta.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus

Jaa-äänet: 53
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chyde-
nius, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Annii-
na Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, 
Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki 
Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 29
Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mi-
kael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Byoma Tamrakar, Sinikka Vepsä

Poissa: 3
Mari Holopainen, Amanda Pasanen, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Korpinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, 
että Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä 
tässä tilanteessa, kun aluetta koskevat kaava- ja valitusasiat ovat vailla 
lainvoimaisia ratkaisuja.

Aloitteessa esitettyyn ei ole mitään aihetta suostua.

Kaupungin strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen 
tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella. Ilmailu-
toiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toiminnan 
kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viivästyttäisi 
Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi kaupungin 
kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoitteen saavut-
tamisen Malmin lentokentän alueella.
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Malmin entisen lentokentän rakentamista valmistellaan. Asuntoraken-
tamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen lisäksi esira-
kentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallistekniikan 
suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin ajallista li-
mittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limittäminen ja 
toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien en-
nakointi ja koordinointi edellyttää, että Malmin lentokentän alue on kau-
pungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus käynnistää maakaasun runkoput-
ken siirto ja uuden ajoyhteyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoiso-
saan. Ajoyhteys tulee palvelemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista 
väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. Lisäksi kenttäalueella tehdään 
maaperätutkimuksia ja esirakentamistöitä, rakennetaan koestabilointi-
kenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan 
luonnonhoidon suunnitelmaa.  

Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka on rakennettu Ra-
javartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Hel-
singin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pelastuslaitoksen vasteajat 
aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikkakoulutuksen väistötilat 
ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Mal-
min väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kam-
puksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän poikki on rakennettu kaksi 
uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malmin-
kaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- 
ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Malmin lento-
kenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muuttaneet kau-
punkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 uuden 
asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta koskeva kau-
punkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja päätöksenteko 
on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu ovat perustu-
neet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä 
aluetta koskeviin sopimuksiin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 124

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 350

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että 
Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä.
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Perustelu: Rakentaminen alueella ei ala vuosiin. Kun Euroopan huolto-
varmuus- ja turvallisuustilanne huolettaa yhä useampia, on lyhytnäköis-
tä ajaa toimivaa lentokenttäinfrastruktuuria alas.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 129

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Hankenumero 5264_211

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aikaisemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
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kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 (§ 395) valtuusto päätti hylätä kan-
sanäänestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäy-
tössä. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Malmin 
lentokenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muuttaneet 
kaupunkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 
uuden asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta koske-
va kaupunkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja päätök-
senteko on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu ovat 
perustuneet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin 
sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Maanvuokrasopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on palautunut takaisin kaupungin 
omaan vapaaseen hallintaan maanvuokrasopimusten päätyttyä. Alue ei 
ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuosina 
2017−19 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös yksittäis-
ten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalueella ovat 
päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi viran-
haltijapäätöksellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n 
maanvuokrasopimuksen. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi päätök-
sellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisuvaati-
mukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset päätöksel-
lään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin lentoa-
seman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksellään 
29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin vastaajaksi käräjäoi-
keuteen vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vaati-
mukset tuomiollaan 23.12.2020. Käräjäoikeuden tuomion perusteella 
alueella suoritettiin häätö ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n hallitsema 
alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hallintaan. Malmin 
lentokenttäyhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toi-
meenpanokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpää-
tös on lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioi-
keuteen, jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei 
ole lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopimuk-
sen uusimiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, koska yh-
distys on toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luottaa yhdistyk-
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sen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole myöskään mitään 
syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, jos uusi vuokra-
sopimus solmittaisiin.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt lentokenttäyhdistystä ryhtymään toimiin 
kiitotien sulkemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedottees-
saan, että ”Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koske-
vaa kysymystä siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hal-
lintaa koskeva sopimusriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu”. 
Malmin lentokenttäyhdistys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukau-
deksi kerrallaan Notam-ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitustilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin lentokenttä on osoitettu taajamatoimintojen aluevarausmerkin-
nällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella 
on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan 
aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lentokentästä liikennea-
lueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen 
alue, on kumottu kokonaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue on osoitet-
tu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskuntaraken-
netta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja 
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuoli-
sena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonai-
suutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla 
vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliiken-
nekaupunkina. Lentokentän alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yksityiskohtai-
semmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava 
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uuden-
maan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonaisuu-
den kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-Uusimaan 
sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä ohjaavat 
koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihemaakunta-
kaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu korvaamaan 
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Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. Maakun-
tahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tulevan 
voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määräsi 
22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleis-
kaava 2016 tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus ku-
mosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kau-
punginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Malmin lentokentän alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakenta-
misen ja myös liikunta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 
uudelle asukkaalle on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkist-
rategia vuosille 2021−2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
13.10.2021 § 293. Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainois-
ta kehitystä edistetään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, moni-
puoliseen asuntotuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Ni-
metyt kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, 
Mellunkylä ja Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 uuden asu-
misen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-
ohjelma). AM-ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uu-
distuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 
7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Mal-
min lentokentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteis-
ta. Aluerakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, 
joten niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmit-
tujen sopimusten noudattamiseksi.

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

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain 
noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on kolme 
yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin lentoase-
man rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimainen 
14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen 
§ 80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. 
Nallenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen len-
tokenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankort-
teleiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Lentoase-
mankortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, 
koulu ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoaseman-
puisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella.

Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limit-
täminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippu-
vuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin lentoken-
tän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu- 
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. maa-
kaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyhteyden to-
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teuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee palvelemaan 
rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. 
Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esirakentamistöi-
tä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä 
maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa.  

Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka 
on rakennettu Rajavartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pelastus-
laitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen 
poikki Tattariharjuntielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat paranta-
neet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pelastus-
laitoksen vasteajat aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. 
Stadin ammatti- ja aikuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikka-
koulutuksen väistötilat ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuo-
den 2022 aikana. Malmin väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopis-
ton Roihupellon kampuksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän poikki 
on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 
Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunni-
teltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät 
vuoden 2022 aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman ak-
tiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin 
kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien vir-
kistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 heinäkuussa 
kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen El-
dis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Ilmailutoiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toi-
minnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viiväs-
tyttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi 
kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoit-
teen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen kaupungin 
strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen tarpeisiin ei-
vät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kaupun-
ginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inves-
tointimäärärahaa alueen esi-, katu-, puisto- ja liikunta-aluerakentamista 
varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä talousarviossa Malmin projek-
tialueen esirakentamiseen on varattu investointimäärärahaa vuosille 
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2022−31 yhteensä 154,7 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varattu 
13,4 milj. euroa, vuodelle 2023 8,3 milj. euroa ja vuodelle 2024 3,7 milj. 
euroa. Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoase-
mankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueella. Suu-
rimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrärahalla 
edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislogistiikan 
ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteu-
tusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−31 yhteensä 64,1 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varat-
tu 1,9 milj. euroa, vuodelle 2023 3,2 milj. euroa ja vuodelle 2024 4,5 
milj. euroa. Malmin entisen lentokentän alueen katurakentaminen 
käynnistyy vuonna 2023. Malmin määrärahalla vuonna 2022 suunnitel-
laan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän 
eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. 
Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Malmin 
puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puis-
toaluetta siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt 
edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tu-
levaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin 
rakennettaville alueille.

Malmin lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistoraken-
tamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikus-
tannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. Kau-
pungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen koke-
muspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro 
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden 
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmi enti-
sen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus 
on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan maltillisesti, että yh-
dellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan 
liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 154
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysä-
köinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Mika Raatikaisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet vapauttaa ka-
dunvarsipaikkoja kulttuurikäyttöön robottipysäköintiratkaisuilla 
kantakaupungissa.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
huomioida robottipysäköinti mahdollisena pysäköintipaikkarat-
kaisuna asemakaavoitusvaiheessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

Äänestykset

8 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Sandra Hag-
man, Juha Hakola, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, 
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Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Elina Valtonen, Maarit 
Vierunen

Ei-äänet: 13
Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Joel Harkimo, Titta Hiltu-
nen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Minja Koskela, 
Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Wille Rydman, Erkki Tuomioja

Tyhjä: 39
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Maaret 
Castrén, Jussi Chydenius, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Nina 
Katariina Miettinen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi 
Torsti, Aino Tuominen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha 
Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jung-
ner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Paju-
la, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Elina Val-
tonen
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Ei-äänet: 3
Elina Kauppila, Minja Koskela, Otto Meri

Tyhjä: 47
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Atte Har-
janne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holo-
painen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevan-
linna, Hannu Oskala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka 
Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Poissa: 2
Jussi Chydenius, Byoma Tamrakar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxberg ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki ottaa robottipysäköinnin käytännön vaih-
toehdoksi pysäköinnin kehittämisessä ja selvittää, mitkä maailmalla tar-
jolla olevat ratkaisut sopivat kaupunkiin parhaiten.      
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Robottipysäköinti on yksi pysäköinnin toteutusvaihtoehto mutta tähän 
asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi kustannussyistä ja muista toteu-
tuksen riskeistä johtuen. Robottipysäköinti voi yleistyä myös Helsingis-
sä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja. Helsingin kaupunki 
ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hank-
keita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Hel-
sinki suhtautuu erilaisiin vaihtoehtoihin positiivisesti, mutta koska pysä-
köintilaitoksen rakentaminen ei ole kaupungin toimintaa, aloitteessa 
esitettyä selvitystä ei ole kaupungin toimin tarkoituksenmukaista edis-
tää.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäy-
tön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysä-
köintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan 
pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot 
pysäköinnin järjestämiseksi.  

Robottipysäköinnissä pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköin-
tiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää 
enemmän muuhun käyttöön. Huonona puolena ovat kustannukset. Py-
säköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, 
varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin 
ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on 
tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän koke-
muksia. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 125

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 346

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mu-
kaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehok-
kaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän 
muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi ta-
pahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja lai-
toksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustan-
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nukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain ta-
pauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika py-
säköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujär-
jestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin 
vähän kokemuksia. 

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäy-
tön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysä-
köintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan 
pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot 
pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköinti-
laitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jon-
kun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti on yksi 
toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi to-
dennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä johtuen. 

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin läh-
tökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehtona, 
mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi ra-
kennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robottipy-
säköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset tai 
robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on 
mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne 
löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien pysä-
köintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 155
Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion 
perustamisesta

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kaupallispainotteisen lukion perustamista Malmille Hieta-
kummun ala-asteen tiloihin.

Kaupallisten aineiden painottuminen lukiokoulutuksessa on tärkeää. 
Nykyisellä järjestäjäverkolla ja yhteistyökumppanuuksilla pystytään kui-
tenkin vastaamaan kaupallisiin aineisiin painottuvan opetuksen tarpee-
seen. Uuden kaupallisia aineita painottavan lukion perustamiselle ei 
näin ollen ole tarvetta.

Kaupallisiin aineisiin painottuva lukio-opetus Helsingissä

Kaupungin suomenkielisessä lukiokoulutuksessa valmistellaan parhail-
laan Talous ja nuoret TAT:in bisneskurssien tarjoamista kaupungin lu-
kioiden opiskelijoille. Bisneskurssit ovat digitaalisessa oppimisympäris-
tössä olevia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää 
opiskelijoiden oman talouden hallintataitoja sekä työelämä- ja yrittäjyy-
sosaamista. 
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Kaupungin kaikkien lukio-opiskelijoiden ja -opettajien käytettävissä on 
ROI-taloustaitosovellus, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitel-
la taloustaitoja, säästämistä ja sijoittamisen aloittamista. Opetushenki-
löstö voi puolestaan hyödyntää sovelluksen sisältöjä opetusmateriaali-
na. 

Kaupungin lukioista Etu-Töölön lukion painotus on yrittäjyys. Lukion 
vuoden 2021 opetussuunnitelmassa on 38:n opintopisteen laajuisesti 
yrittäjyys-oppiainetta. Opiskelijat voivat vapaasti valita painotuksen mu-
kaisia opintoja lukionsa tarjonnasta.

Yksityisten ja valtion lukioiden osalta Lauttasaaren yhteiskoulun Kan-
sainvälisen liiketoiminnan lukiolla on ollut yrittäjyyspainotteisen opetuk-
sen erityistehtävä 1.8.2018 lähtien. Lukion erityistehtävän mukainen 
painotus kohdentuu sekä yrittäjyyden että liiketoiminnan opetukseen. 
Munkkiniemen yhteiskoululla on yhteiskunta- ja talouslinja. Myös Kulo-
saaren yhteiskoulun lukiossa voi opiskella yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Kaksoistutkinnon eli useamman tutkinnon suorittaminen

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa kaksoistutkintoihin. Kaksoistutkinnoilla
tarkoitetaan useamman tutkinnon suorittamista. Käytännössä tämä tar-
koittaa yleensä sitä, että opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon 
ohella lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.

Malmin kampus muodostuu Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun ja Per-
ho Liiketalousopiston toimipisteistä. Malmin kampuksella Haaga-
Heliassa voi opiskella liiketalouden koulutusohjelmassa tai tehdä HR:n
ja johtamisen tai yrittäjyyden suuntautumisopintoja. Perho Liiketalous-
opiston Malmin kampuksen toimipisteellä voi opiskella matkailualaa ja 
liiketoimintaa tai yhdistää liiketoiminnan perustutkinnon huippu-
urheiluun.

Perho Liiketalousopistolla on omat kaksoistutkintoon johtavat opintolin-
jansa. Matkailualan ja liiketoiminnan kaksoistutkinnoissa ammatilliset 
aineet voi opiskella Malmin kampuksella, jolloin lukioaineiden opetuk-
sesta vastaa Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Urheilun ja liiketoiminnan 
Sporttikaksari-kaksoistutkinnon järjestämisessä Perho Liiketalousopisto 
tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Mäkelänrinteen lukion kanssa.

Helsingin kaupungilla kaksoistutkinnon suorittajat ovat Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ammatillisen perustutkinnon 
lisäksi suorittavat ylioppilastutkinnon ja halutessaan lukion oppimäärän. 
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskeli-
joille lukio-opetusta.
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Opetuksellinen yhteistyö

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa opetukselliseen yhteistyöhön. Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) painottuu lukio-
koulutuksen yhteistyö muiden oppilaitosten ja erityisesti korkeakoulujen 
kanssa. Helsingin kaupungin lukiot tekevät jo tällä hetkellä aktiivisesti 
yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen, kuten Haaga-Helian, 
Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Metropolia-ammattikorkeakoulun 
ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi vierailuja, projekteja, työpajoja ja opis-
kelijavarjostuksia, ja niitä järjestetään lähi- ja verkkototeutuksina. Ope-
tussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2019) mukaan opiskelijal-
le on järjestettävä mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoi-
hin omassa oppilaitoksessaan sekä hyödyntämällä muiden oppilaitos-
ten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Helsingin kaupungin lukioiden 
opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maksutta kursseja Helsingin 
yliopiston avoimessa yliopistossa. Aalto-yliopisto tarjoaa maksuttomia 
kursseja muun muassa muotoilusta, taloudesta ja yrittäjyydestä. Haa-
ga-Helia-ammattikorkeakoululla on lukiolaisille kursseja esimerkiksi 
kiertotaloudesta ja palvelumuotoilusta. Metropolia-
ammattikorkeakoululla on esimerkiksi kansantaloustieteiden ja sijoitus-
toiminnan peruskurssit lukiolaisille. Opiskelija voi sisällyttää korkeakou-
lussa suoritetut opinnot osaksi lukiotutkintoaan.

Vastaus on asiasta saadun kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausun-
non mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 126

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 312

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.02.2022 § 34

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen 
lukion saamiseksi Helsinkiin:

Lukiokoulutus Helsingin kaupungin alueella

Helsingissä on 12 suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on ai-
kuislukio. Nuorten lukioista kuudella on erityistehtävä. Lisäksi kuudessa 
lukiossa on tarjolla painotettua opetusta. Helsingin kaupungin suomen-
kielisten lukioiden tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä oli 8 350 
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opiskelijaa syyskuussa 2021. Helsingissä on myös 24 yksityistä tai val-
tion lukiota, joiden tutkinto-opiskelijoiden määrä on yhteensä 7 657. 

Palveluverkon kehittäminen

Helsingin kaupunki seuraa lukiopalvelun tarvetta ja paikkojen riittävyyt-
tä säännöllisesti kaupunkitasolla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Palvelu-
verkon suunnittelussa otetaan huomioon rakenteilla ja jo olemassa ole-
va tilakapasiteetti. Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja 
riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin 
lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen 
opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin.

Suomenkielinen lukiokoulutus saa vuonna 2023 käyttöönsä kaksi uutta 
uudisrakennusta, kun Helsingin kielilukio ja Helsingin luonnontiedelukio 
muuttavat uusiin lukiorakennuksiinsa. Nämä rakennukset korvaavat lu-
kioiden entiset tilat. Uudisrakennusten myötä kaupunki saa lisättyä lu-
kiopaikkoja.

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen tarkoitus on 
kehittää nykyistä lukioverkkoa ja tukeutua rakenteilla oleviin lukiohank-
keisiin. Uuden lukion perustaminen ei ole suunnitteilla. Toimialalla on 
käynnistynyt lukioiden palveluverkkoselvitys, jonka osana tutkitaan eri 
vaihtoehtoja lisätä lukiopaikkoja vuodesta 2025 eteenpäin. 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupallispainotteisen lukion sijainti-
paikaksi tutkitaan Malmilla sijaitsevaa Hietakummun ala-asteen kiinteis-
töä.

Parhaillaan Malmin alueella tapahtuu paljon kaavallista kehittämistä. 
Tästä esimerkkinä on Malmin keskusta- ja lentokenttäalueen kehittämi-
nen. Lähivuosina Hietakummun ala-asteen tilat tarvitaan perusopetuk-
sen käyttöön.

Lukioiden erilaiset mahdollisuudet erikoistumiseen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinkiin perustetaan kaupallisiin 
aineisiin painottuva erityislukio. Lukiolla on kaksi mahdollisuutta erikois-
tumiseen: erityinen koulutustehtävä tai painotus.

Koulutuksen järjestäjä voi hakea erityistä koulutustehtävää opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, joka myös myöntää lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ja seuraa koulutustehtävän edellytysten täyttymistä. Koulutuk-
sen järjestäjä voi myös itse tukea lukioidensa erikoistumista myöntä-
mällä niille painotuksia.

Lukio ja erityinen koulutustehtävä
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Erityis- tai erikoislukiolla tarkoitetaan lukiota, joka on saanut erityisen 
koulutustehtävän. Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, 
jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta 
tai opintokokonaisuutta. Lisäksi sillä tarkoitetaan opetusta, joka tähtää 
ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavan kansainvälisen tutkinnon suorit-
tamiseen. (Lukiolaki 10.8.2018/714, 6 §.)

Erityistehtävän saaneessa lukiossa opiskelijan opintosuunnitelma voi 
poiketa lukiokoulutuksen valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta ja 
tuntijaosta. Toisin sanoen opiskelija voi tietyin edellytyksin korvata eri-
tyistehtäväopinnoilla 16 opintopisteen laajuisesti lukion pakollisia opin-
toja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi keväällä 2017 koulutuksen järjestä-
jille mahdollisuuden hakea lukioiden erityisiä koulutustehtäviä. Myös jo 
myönnetyt erityiset koulutustehtävät tuli hakea tuolloin uudelleen. Hel-
singin kaupunki haki erityistä koulutustehtävää kahdeksalle suomenkie-
liselle lukiolle 1.8.2018 alkaen (opetustoimen johtaja 8.5.2017, § 35). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Kansallinen koulutuk-
sen arviointikeskus (Karvi) arvioi koulutuksen järjestäjien edellytyksiä 
toteuttaa hakemaansa erityistä koulutustehtävää. Erityisen koulutusteh-
tävän myöntäminen edellytti tarvetta haetun koulutuksen järjestämi-
seen sekä erityistehtävän mukaisen osaamisen syventämiseen ja opis-
kelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi vaatimuksena oli, 
että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää teh-
tävän mukaista koulutusta.

Valtakunnallisesti hakemuksia jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 
131 kappaletta. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin yhteensä 75 lu-
kiolle, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Ministeriö myönsi 
päätöksellään (OKM/43/530/2017) kuudelle Helsingin kaupungin suo-
menkieliselle lukiolle erityisen koulutustehtävän. Kahden lukion osalta 
hakemus hylättiin. Ministeriö määritteli samalla erityistehtävän saaneille 
lukioille rahoituksen perusteena olevat enimmäisopiskelijamäärät eri-
tyistehtävittäin. 

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisten lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ovat seuraavat:

- Sibelius-lukio: musiikki- ja tanssipainotteinen opetus
- Helsingin kuvataidelukio: kuvataidepainotteinen opetus
- Mäkelänrinteen lukio: urheilupainotteinen opetus
- Kallion lukio: ilmaisupainotteinen opetus
- Helsingin luonnontiedelukio: luonnontiedepainotteinen opetus
- Ressun lukio: englanninkielinen IB-opetus.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää erityisen koulutustehtävän edel-
lytysten täyttymistä säännöllisesti, ja koulutuksen järjestäjä on velvoitet-
tu osallistumaan edellytysten selvittämiseen (OKM/43/530/2017).

Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea lukioiden erityisiä kou-
lutustehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Uutta tehtävää tulee mi-
nisteriön ohjeiden mukaan hakea viimeistään vuotta ennen suunnitel-
tua koulutuksen aloittamista. Uutta hakukierrosta ei tällä hetkellä ole 
tiedossa.

Lukio ja painotettu opetus

Helsingin kaupungin lukio voi tarjota opiskelijoilleen myös painotettua 
opetusta. Tällöin lukio painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa op-
piainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät kui-
tenkin valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen 
tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset moduulit. Painotetun opetuksen 
opintojaksot sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan valtakunnallisina 
valinnaisina tai muina valinnaisina opintojaksoina vuoden 2021 opetus-
suunnitelman mukaisessa opetuksessa.

Päätöksen lukion painotetusta opetuksesta tekee Helsingin kaupunki 
itse. Painotetun opetuksen opintojaksot kustannetaan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan lukioille kohdennetusta resurssista.

Tällä hetkellä kaupungin lukioiden painotukset ovat seuraavat:

- Helsingin kielilukio: kielet ja kansainvälisyys -painotus sekä kaksikieli-
nen suomi-englanti -linja
- Alppilan lukio: globaalikansalainen
- Etu-Töölön lukio: yrittäjyys
- Helsingin medialukio: media ja yhteiskunta
- Ressun lukio: tiede
- Vuosaaren lukio: teknologia- ja musiikkilinjat.

Kaupallisiin aineisiin painottuva lukio-opetus Helsingissä

Kaupungin suomenkielisessä lukiokoulutuksessa valmistellaan parhail-
laan Talous ja nuoret TATin Bisneskurssien tarjoamista kaupungin lu-
kioiden opiskelijoille. Bisneskurssit ovat digitaalisessa oppimisympäris-
tössä olevia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää 
opiskelijoiden oman talouden hallintataitoja sekä työelämä- ja yrittäjyy-
sosaamista.

Kaupungin kaikkien lukio-opiskelijoiden ja -opettajien käytettävissä on 
ROI-taloustaitosovellus, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitel-
la taloustaitoja, säästämistä ja sijoittamisen aloittamista. Opetushenki-
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löstö voi puolestaan hyödyntää sovelluksen sisältöjä opetusmateriaali-
na.

Etu-Töölön lukion yrittäjyyspainotus

Kaupungin lukioista Etu-Töölön lukion painotus on yrittäjyys. Lukion 
vuoden 2021 opetussuunnitelmassa on 38 opintopisteen laajuisesti yrit-
täjyys-oppiainetta. Opiskelijat voivat vapaasti valita painotuksen mukai-
sia opintoja lukionsa tarjonnasta. 

Etu-Töölön lukion yrittäjyysopinnot painottavat yrittäjämäistä toimintaa, 
oikean yrityksen perustamista ja siihen liittyvien taitojen kartuttamista. 
Yrittäjyys-oppiaineen opintojaksot sisältävät teemoja kuten harjoitusyri-
tyksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen omassa harjoitusyrityk-
sessä, työelämän viestintä ja erilaiset työkulttuurit, start up -yritykset, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, tuotekehitys ja palvelumuotoilu sekä kan-
sainvälinen kauppa ja sijoittaminen. Painotuksen mukaisia opintoja ke-
hitetään koko ajan.

Lukion painotus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia tutustua korkea-
kouluihin ja työelämään. Painotus näkyy lukion arjessa esimerkiksi eri-
laisina yhteistyöprojekteina korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen 
sektorin kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Elisa, 
SLUSH, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Aalto-yliopisto sekä 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu. 

Yksityiset ja valtion lukiot

Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolla on ol-
lut yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävä 1.8.2018 lähtien. Lu-
kion erityistehtävän mukainen painotus kohdentuu sekä yrittäjyyden et-
tä liiketoiminnan opetukseen.

Munkkiniemen yhteiskoululla on yhteiskunta- ja talouslinja. Myös Kulo-
saaren yhteiskoulun lukiossa voi opiskella yhteiskunta- ja talouslinjalla. 

Kaksoistutkinnon eli useamman tutkinnon suorittaminen

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa kaksoistutkintoihin. Kaksoistutkinnoilla 
tarkoitetaan useamman tutkinnon suorittamista. Käytännössä tämä 
yleensä tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon 
ohella lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. 

Malmin kampus muodostuu Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun ja Per-
ho Liiketalousopiston toimipisteistä. Malmin kampuksella Haaga-
Heliassa voi opiskella liiketalouden koulutusohjelmassa tai tehdä HR:n 
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ja johtamisen tai yrittäjyyden suuntautumisopintoja. Perho Liiketalous-
opiston Malmin kampuksen toimipisteellä voi opiskella matkailualaa, lii-
ketoimintaa tai yhdistää liiketoiminnan perustutkinnon huippu-urheiluun. 

Perho Liiketalousopistolla on omat kaksoistutkintoon johtavat opintolin-
jansa. Matkailualan ja liiketoiminnan kaksoistutkinnoissa ammatilliset 
aineet voi opiskella Malmin kampuksella, jolloin lukioaineiden opetuk-
sesta vastaa Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Urheilun ja liiketoiminnan 
Sporttikaksari-kaksoistutkinnon järjestämisessä Perho Liiketalousopisto 
tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Mäkelänrinteen lukion kanssa. 

Helsingin kaupungilla kaksoistutkinnon suorittajat ovat Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ammatillisen perustutkinnon 
lisäksi suorittavat ylioppilastutkinnon ja halutessaan lukion oppimäärän. 
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskeli-
joille lukio-opetusta.

Opetuksellinen yhteistyö

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa opetukselliseen yhteistyöhön.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) painot-
tuu lukiokoulutuksen yhteistyö muiden oppilaitosten ja erityisesti kor-
keakoulujen kanssa. Helsingin kaupungin lukiot tekevät jo tällä hetkellä 
aktiivisesti yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa. 
Näitä ovat esimerkiksi Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Helsingin 
yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä Laurea-
ammattikorkeakoulu. Yhteistyö on esimerkiksi vierailuja, projekteja, 
työpajoja ja opiskelijavarjostuksia, ja niitä järjestetään lähi- ja verkkoto-
teutuksina.

Opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2019) mukaan opis-
kelijalle on järjestettävä mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin va-
lintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä hyödyntämällä muiden oppilai-
tosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Helsingin kaupungin lukioi-
den opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maksutta kursseja Helsingin 
yliopiston avoimessa yliopistossa. Aalto-yliopisto tarjoaa maksuttomana 
kursseja muun muassa muotoilusta, taloudesta ja yrittäjyydestä. Haa-
ga-Helialla on lukiolaisille kursseja esimerkiksi kiertotaloudesta ja pal-
velumuotoilusta. Metropolia-ammattikorkeakoululla on esimerkiksi kan-
santaloustieteiden ja sijoitustoiminnan peruskurssit lukiolaisille. Opiske-
lija voi sisällyttää korkeakoulussa suoritetut opinnot osaksi lukiotutkin-
toaan.

Lopuksi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yllä olevan selvityksen 
mukaisesti kaupallisten aineiden painottuminen lukiokoulutuksessa on 
tärkeää. Kuitenkin nykyisellä järjestäjäverkolla ja yhteistyökumppa-
nuuksilla pystytään vastaamaan kaupallisiin aineisiin painottuvan ope-
tuksen tarpeeseen. Uuden, kaupallisia aineita painottavan lukion perus-
tamiselle ei näin ollen ole tarvetta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 156
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamises-
ta osaksi kouluterveydenhuoltoa

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki palkkaisi fysioterapeutteja osaksi koulutervey-
denhuoltoa ja tekisi asiasta toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
musta yhdessä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan jokaista helsinkiläistä ikään 
katsomatta kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä. Liikkumi-
nen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään.

On tärkeää, että lasten ja nuorten motoristen taitojen kehittyminen, lii-
kunnan lisääminen, painonhallinta sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen en-
naltaehkäisy on nostettu esille. Liikkumisen lisääminen kaikissa
ikäryhmissä on erittäin tärkeää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan katsonut, ettei yksi 
ammattiryhmä voisi ratkaista fyysiseen terveyteen ja yleiskunnon heik-
kenemiseen liittyvää huolta, eikä se sen vuoksi kannata aloitteessa esi-
tettyä fysioterapeuttien liittämistä osaksi kouluterveydenhuoltoa. Lisäksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 143 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/19
01.06.2022

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 pitää tärkeänä, että fysioterapiapalvelut 
ovat tasapuolisesti kaikkien helsinkiläisten käytössä. 

Lasten ja nuorten liikkumiseen liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin on-
gelmia on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen lapsiperheiden palvelu-
jen sisällöissä, asiakas- ja hoito-ohjeissa sekä yhteistyörakenteissa. 
Lapset ja nuoret ohjautuvat tarvitsemiinsa palveluihin kouluterveyden-
huollon tai muiden terveydenhuollon toimijoiden kautta kouluikäisten 
matalan kynnyksen palvelumallin mukaisesti. Kouluterveydenhuolto te-
kee yhteistyötä fysioterapian kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tu-
kemiseksi. 
Kouluterveydenhuollon ja fysioterapian yhteistyölle on luotu toimivat lä-
hetekäytännöt ja yhteistyötä kehitetään säännöllisesti muun muassa 
vuosittaisissa yhteistyökokouksissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan fysioterapia-
palvelut osana sosiaali- ja terveystoimen järjestämiä terveys- ja hyvin-
vointipalveluja takaa sen, että palvelut ovat tasapuolisesti saatavilla 
kaikille helsinkiläisille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa puututaan ennal-
taehkäisevästi lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta johtuviin on-
gelmiin. Liikkumista edistetään kehittämällä toimintaympäristöjä ja -
kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Toiminnoilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden liikkumiseen sekä 
terveyskäyttäytymiseen. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
seuraa osaltaan lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia säännölli-
sesti muun muassa 5.- ja 8.-luokalla toteutettavin Move!-mittauksin. 

Päätöshistoriaan sisältyvästä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
sunnosta käyvät ilmi ne monipuoliset toimenpiteet ja ohjelmat, joilla 
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuk-
sessa tuetaan lasten ja nuorten liikkumista. Helsingin kaikki peruskou-
lut ovat muun muassa mukana Harrastamisen Suomen mallin mukai-
sessa toiminnassa, joka tarjoaa useita liikunnallisia harrastuslajeja lap-
sille ja nuorille.

Lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä moni-
puolista ennaltaehkäisevää työtä jatketaan sosiaali- ja terveystoimialan, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan moniammatillisena yhteistyönä. Liikkumisen edistäminen jat-
kuu myös osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2021–2025), jos-
sa liikkuminen on yksi kuudesta suunnitelman painopistealueesta.

Edellä todettuun viitaten fysioterapeuttien palkkaaminen osaksi koulu-
terveydenhuoltoa ei ole tarkoituksenmukaista.
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Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 127

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 318

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.03.2022 § 57

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Arja Kar-
huvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa puututaan ennal-
taehkäisevästi lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta johtuviin on-
gelmiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä tuki- ja liikuntaelin 
vaivojen ehkäisemisen näkökulmasta liikkumisen lisääminen kaikissa 
ikäryhmissä on erittäin tärkeää. Tätä edistetään kehittämällä toimin-
taympäristöjä ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Toiminnoilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden 
liikkumiseen sekä terveyskäyttäytymiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta ei kannata aloitetta, koska fysioterapiapalvelut osana terveys- ja 
hyvinvointipalveluja takaavat, että ne ovat tasapuolisesti saatavilla kai-
kille helsinkiläisille. Lapset ja nuoret ohjautuvat tarvitsemiinsa palvelui-
hin kouluterveydenhuollon tai muiden terveydenhuollon toimijoiden 
kautta.

Lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liikkumista pyritään edis-
tämään monipuolisesti koko kaupungissa. Liikkumisen edistäminen on 
kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen var-
haiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2022-2025), jossa liikkumi-
sen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Toteutet-
tuja toimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään eri mittareiden ja tutkimusten 
avulla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ohjaa opetussuunni-
telmat. Varhaiskasvatuksen suunnitelmaan sisältyy liikkumiseen, ruo-
kakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Liik-
kumistaitojen edistäminen on kirjattu selkeästi perusopetuksen ja lukion 
opetussuunnitelmien sisältöihin. Liikunnanopetuksen avulla tuetaan 
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opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- 
ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentä-
miseen. Ammatillisessa koulutuksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpi-
täminen on pakollinen tutkinnon osa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala panostaa erityisesti pienten lasten 
ja lapsiperheiden mahdollisuuksiin liikkua. Liikkuminen on sisällytetty 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin leikkipuistojen 
toimintasuunnitelmiin. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat liittyneet kan-
salliseen Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan, jonka avulla on koulu-
tettu tuhansia varhaiskasvattajia liikkumisen edistämiseen.  Liikunta-
palvelut järjestävät Liikunta- ja Perhehulinoita, joissa perheet voivat 
liikkua omatoimisesti omalla asuinalueellaan. Varhaiskasvattajien on 
mahdollista konsultoida fysioterapeutteja, mikäli lapsella on haasteita 
motorisissa perustaidoissa tai oman toiminnan ohjauksessa.

Perusopetuksessa kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet valta-
kunnalliseen Liikkuva koulu –ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilai-
den osallistaminen, liikkumisen lisääminen, istumisen vähentäminen 
sekä liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden li-
sääminen. Liikkuminen on kirjattu myös lukuvuonna 2021–2022 koulu-
jen toimintasuunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Vuosien 
2020 ja 2021 aikana kaikki 7–12-vuotiaille suunnattu EasySport ja 13-
17 -vuotiaille suunnattu FunAction -toiminta muutettiin maksuttomaksi, 
ja EasySportin soveltavan liikunnan toimintaa lisättiin merkittävästi. 
Helsingin kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mal-
lin mukaisessa toiminnassa, joka tarjoaa useita liikunnallisia harrastus-
lajeja.

Toinen aste tukee nuorten liikkumista ja hyvinvointia valtakunnallinen 
Liikkuva opiskelu -ohjelmalla, jossa on mukana koko Stadin ammatti- ja 
aikuisopisto sekä kaikki Helsingin kaupungin lukiot. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistossa on otettu käyttöön Saku ry:n työkykypassi, joka vahvis-
taa ammattiin opiskelevan työkyky- ja hyvinvointitaitoja. Kaupungin ma-
talan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen opiskelijat voivat 
osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAction-liikuntaan tai 
18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan, jossa tarjotaan myös 
henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan lasten ja nuorten 
fyysistä toimintakykyä säännöllisesti. Tässä käytetään apuna 5.- ja 8.-
luokalla toteutettavia Move!-mittauksia, jotka mahdollistavat ennaltaeh-
käisevän otteen lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämisessä. Mit-
tausten antama informaatio toimii herätteenä lapsen tai nuoren ohjaa-
miseen kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin. Toimintaa kehitetään 
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yhteistyössä perusopetuksen, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, 
liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden edustajien kanssa.

Liikkumattomuuteen ja terveyskäyttäytymiseen puututaan myös koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa, esimerkiksi terveystarkastusten avulla. 
Terveydenhoitaja kartoittaa lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveys-
tottumuksiin liittyviä kysymyksiä ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tu-
kevien toimintojen pariin. Yläkouluikäisille nuorille on tarjolla tukea lii-
kunnalliseen elämäntapaan liikuntaneuvonnan muodossa (kouluPT-
toiminta). Myös alakoululaisille tarkoitetut vuoden mittaiset EasySport 
startti, painonhallinnan vertaistukiryhmät on tarkoitus käynnistää uudel-
leen vuonna 2022. Lisäksi koulussa toimivien ammattilaisten on mah-
dollista ohjata oppilaita fysioterapiaan neuvonta- ja ohjauskäynnille.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki palkkaa fysioterapeutteja osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten 
fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimen tuottama palvelu, johon oh-
jaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon toimijoiden suosituksesta. 
Fysioterapeuttien palkkaaminen osaksi kouluterveydenhuoltoa on näin 
ollen sosiaali- ja terveystoimialan vastuulla. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala seuraa lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia. Toi-
minnoissa tehdään monipuolista ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
korkeakoulujen kanssa. Fysioterapeuttien työskentely päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitoksen arjessa ei välttämättä tuota nykyistä parempia tu-
loksia lasten ja nuorten liikkumisessa ja terveydessä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu 
aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala 
päättää omien määrärahojensa kohdentamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 40

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Arja Karhuvaaran ja 17 muun valtuutetun fysioterapeuttien palkkaamis-
ta osaksi kouluterveydenhuoltoa koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki palkkaa fysioterapeutteja osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja tekee yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun 
kanssa toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutkimusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei esitä fysioterapeuttien palkkaamista 
osaksi kouluterveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, et-
tä lasten ja nuorten liikkumiseen liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin on-
gelmia on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen lapsiperheiden palvelu-
jen sisällöissä, asiakas- ja hoito-ohjeissa sekä yhteistyörakenteissa. 
Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä fysioterapian kanssa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan koululaisten liikkumisen edis-
tämistä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Helsinki toteutti val-
tuustokaudella 2017–2021 kärkihankkeenaan liikkumisohjelmaa, jonka 
toimenpideohjelmaan kaupungin eri toimialat suunnittelivat omat liik-
kumisen lisäämisen toimenpiteensä. Liikkumisohjelman tavoitteena oli 
integroida liikkumisen edistäminen osaksi kaupungin perustoimintaa.

Kaupunkiin perustettiin vuoden 2019 lopulla toimialojen yhteinen Mo-
ve!-mittausten ohjausryhmä. Osana Move!-mittausten palveluketjua 
yläkouluikäisillä nuorilla on mahdollisuus osallistua kaupungin liikunta-
palvelujen toteuttamaan KouluPT-toimintaan, jossa annetaan tukea ja 
ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Vuosille 2022–2023 toiminnalle 
on myönnetty koronaelpymisrahoitusta, jolla toimintaa laajennetaan 
koskemaan kaikkia kaupungin yläkouluja.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia peruskouluissa on lisätty 
Helsingin harrastamisen mallin sekä EasySport- ja FunAction-
toimintojen puitteissa. Liikkumisohjelman toimenpiteet on kuvattu tar-
kemmin liikkumisvahdissa: Helsingin liikkumisvahti. 

Liikkumisen edistäminen jatkuu osana kaupungin hyvinvointisuunnitel-
maa (2021–2025), jossa liikkuminen on yksi kuudesta suunnitelman 
painopistealueesta.

Kouluterveydenhuolto

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kouluterveydenhuol-
lon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman ter-
vettä kasvua ja kehitystä, vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden 
edellytyksiä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

https://liikkumisvahti.hel.fi/actions
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Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vuosit-
taisilla terveystarkastuksilla. Oppilaiden vanhemmat kutsutaan laajoihin 
terveystarkastuksiin, joissa kartoitetaan lapsen ja perheen hyvinvointiin 
ja terveystottumuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten liikuntaa, ruutuaikaa, 
nukkumista ja ravitsemusta. Ryhti- ja asentovirheisiin puututaan var-
haisessa vaiheessa. Lapsille ja nuorille annetaan oman terveyden tu-
kemiseen liittyvää terveysneuvontaa sekä ennaltaehkäisevästi ohjataan 
muun muassa ergonomisiin työskentelyasentoihin. Tarvittaessa lapsel-
le tehdään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma. Lasten ja 
perheiden kanssa toimivien ammattilaisten sekä koulun oppilashuolto-
ryhmien toimijoiden on mahdollista ohjata lapsi fysioterapiaan kerta-
luonteiselle neuvonta- ja ohjauskäynnille kouluikäisten matalan kyn-
nyksen palvelumallin mukaisesti.

Fysioterapia

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää lasten ja nuor-
ten fysioterapiapalvelut 0–16-vuotiaille helsinkiläisille. Lasten ja nuorten 
fysioterapiapalveluja tarjotaan perhekeskuksissa ja keskitetyissä fysio-
terapian toimipisteissä. Helsingissä perhekeskuksissa toimii 14 fysiote-
rapeuttia, jotka ottavat vastaan alakouluikäisiä lapsia.

Vuoden 2021 aikana kuukausittain noin 50 alle 16-vuotiasta lasta ja 
nuorta on saanut lähetteen fysioterapiaan joko perhekeskuksiin tai fy-
sioterapian keskitettyihin toimipisteisiin. Tammikuussa 2022 keskimää-
räinen jonotusaika, eli kolmas vapaa aika perhekeskusten fysioterapia-
palveluihin oli 16 vuorokautta. Tämä tarkoittaa sujuvaa fysioterapiaan 
pääsyä.

Lasten ja nuorten fysioterapia on motorisen kehityksen sekä liikkumis- 
ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta. Kouluterveydenhoitaja tai 
muu terveydenhuollon toimija ohjaa lapsen fysioterapeutin vastaanotol-
le, mikäli havaitsee siihen tarvetta. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan 
tarvittavat terapiatoimenpiteet, kotiharjoitteluohjeet sekä edistymisen 
seuranta yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä lähiverkoston kanssa. 
Koululaisten fysioterapia toteutuu perhekeskuksissa, mutta voi tarvit-
taessa jalkautua myös kouluille. Sekä kouluterveydenhuolto että fysio-
terapia ovat maksuttomia.

Fysioterapiapalvelut ovat kaikkien helsinkiläisten käytettävissä. Koulu-
terveydenhuollon sekä fysioterapian yhteistyölle on luotu toimivat lähe-
tekäytännöt ja yhteistyötä kehitetään säännöllisesti muun muassa vuo-
sittaisissa yhteistyökokouksissa.

Yhteenveto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mo-
toristen taitojen kehittyminen, liikunnan lisääminen, painonhallinta sekä 
tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy on nostettu esille. Lautakun-
ta ei katso, että yksi ammattiryhmä voisi ratkaista fyysiseen terveyteen 
ja yleiskunnon heikkenemiseen liittyvää huolta, eikä sen vuoksi tue 
aloitteessa esitettyä fysioterapeuttien liittämistä osaksi kouluterveyden-
huoltoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että fysioterapia-
palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien helsinkiläisten käytössä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelman 2022 mukaan edis-
tetään ehyiden ja sujuvien palveluketjujen rakentamista oman organi-
saation sisällä ja yli organisaatiorajojen. Monialaista yhteistyötä sekä 
toimivia lähetekäytäntöjä kehitetään edelleen, jotta lapset ja nuoret oh-
jautuvat tarvitsemiinsa palveluihin. Koululaisten liikkumisen edistämistä 
jatketaan sosiaali- ja terveystoimialalla yhteistyössä muiden toimialojen 
kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Koululaisten fyysisen terveyden ja yleiskunnon heikkeneminen on kan-
santerveydellinen huoli. Heikko fyysinen toimintakyky muodostaa riskin 
lapsen terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja voi johtaa 
haasteisiin myös oppimisessa. Lasten ja nuorten liikkumista sekä ter-
veyden edistämistä tuetaan moniammatillisesti ja toimivien yhteistyö-
käytänteiden avulla oman organisaation sisällä ja yli organisaatiorajo-
jen.

Fysioterapiapalvelut osana terveys- ja hyvinvointipalveluja ovat tasa-
puolisesti saatavilla kaikille helsinkiläisille. Lapset ja nuoret ohjautuvat 
tarvitsemiinsa palveluihin kouluterveydenhuollon tai muiden terveyden-
huollon toimijoiden kautta kouluikäisten matalan kynnyksen palvelumal-
lin mukaisesti.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Marianna Niemi-Korhonen, ylihoitaja, puhelin: 310 48355

marianna.niemi-korhonen(a)hel.fi
Katri Lagerblom, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

katri.lagerblom(a)hel.fi
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§ 157
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päi-
väkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että päiväkotien ja koulujen pihojen talvikunnossapidon laatuvaa-
timukset huomioidaan kiinteistönhoidon sopimuksia kilpailutettaessa 
nykyistä paremmin. Lisäksi aloitteentekijät esittävät, että isännöitsijöi-
den tulee valvoa käyttäjäpalautteen perusteella sopimusehtojen täytty-
mistä, ja että mahdollisiin laatupoikkeamiin puututaan tilaajan taholta 
välittömästi. 

Pihojen talvikunnossapidon laadunvalvonnan vastuu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen hoitopalveluista ja nii-
den kilpailuttamisesta. Ulkoalueiden talvikunnossapito sisältyy kiinteis-
tönhoitopalveluihin. Talvikunnossapidon laadunvalvonta kuuluu palve-
luntuottajille sekä tilaajalle, eikä lähtökohtaisesti ole käyttäjien tehtävä. 

Tilaajan laadunvalvontaa hoitavat kaupunkiympäristötoimialan tekniset 
isännöitsijät. Teknisten isännöitsijöiden tehtäviin kuuluu kohdekierros ja 
asiakastapaaminen vähintään kerran vuodessa. Käytännössä työ edel-
lyttää yleensä useampia kohdekäyntejä. Tekniset isännöitsijät puuttu-
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vat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen sekä 
BEM-huoltokirjaan tehtyjen palvelupyyntöjen perusteella. Tekniset 
isännöitsijät seuraavat BEM-huoltokirjan ja kohdekäyntien avulla tehty-
jen BEM-palvelupyyntöjen hoitamista ja puuttuvat tarvittaessa asiaan. 

Pihojen talvikunnossapidon laatuvaatimukset nykyisten sopimusten mukaan

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa ulkoalueiden talvi-
kunnossapidon tehtävät on määritelty kiinteistöpalveluiden yleisten laa-
tuvaatimusten (KiinteistöRYL 2009) A2-hoitoluokan mukaisesti. Kiin-
teistönhoitopalveluiden sopimuksissa on hyvin tarkat määritelmät tilaa-
jan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. 
Sopimuksiin on kirjattu toimintatapaohjeet mm. raportoinnista ja yhteis-
työpalavereista, laadun seurannasta, yleisistä laatumittareista, poik-
keamien ja reklamaatioiden hoitamisesta sekä palvelupyynnöistä. Kiin-
teistönhoitopalveluiden ulkoalueiden hoidolle määritellyt, sopimusten 
liitteenä olevat palvelutasovaatimukset ilmenevät tarkemmin päätöshis-
toriaan sisältyvän kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaoston lausunnosta (taulukko).

Kiinteistönhoidon sopimusten kilpailuttaminen

Kaupunkiympäristön toimialalla on alettu kilpailuttaa kiinteistönhoitopal-
veluja vuodesta 2017 lähtien kaupunginvaltuuston Palmia-liikelaitoksen 
yhtiöittämistä koskevan päätöksen (8.10.2014, § 322 mukaisesti. Yh-
tiöittämisen yhteydessä päiväkodit ja koulut jaettiin viiteen alueelliseen 
koriin. Kohteiden kiinteistönhoitopalveluita on kilpailutettu yksi kori per 
vuosi. Näissä viidessä korissa on ollut mukana myös muita kohteita 
kuin päiväkoteja ja kouluja, jolloin yksittäisen korin kokonaiskohdemää-
rä on ollut noin 90 kpl. 

Kaupunkiympäristön toimiala on järjestänyt viimeisen viiden vuoden ai-
kana seitsemän erillistä kiinteistönhoitopalveluiden kilpailutusta. Kilpai-
lutuksissa on kiinnitetty vuosi vuodelta enemmän huomiota palvelun 
laatuun ja laatupoikkeamien hallintaan tilaajan toimesta. Vuonna 2021 
on mm. yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa kil-
pailutettu noin 30 kohteen kiinteistönhoito-, kohdevastaava- ja siivous-
palvelut siten, että yksi ja sama palveluntuottaja vastaa kaikista kol-
mesta palvelusta. Tavoitteeksi tässä yhteiskilpailutuksessa on määritel-
ty palvelun laadun parantuminen kaikkien kolmen palvelun osalta.

Nykyisten sopimusten haasteita

Kuluneiden viiden vuoden aikana tehdyt muutokset kilpailutusasiakir-
joihin eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Palveluntuottajat eivät tällä 
hetkellä suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävistään. 
Tekniset isännöitsijät ovat joutuneet reklamoimaan laatupoikkeamista 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 153 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/20
01.06.2022

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

ja osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon 
puutteita. Nykyiset kiinteistönhoitosopimukset eivät tarjoa riittäviä edel-
lytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisen vaikuttavuudelle, joten tilaajan 
aktiivisesta reagoinnista huolimatta tilanteeseen on vaikeata saada pa-
rannusta nykyisten sopimusten puitteissa.

Kiinteistönhoidon kilpailutuksen kehittäminen ja muut jatkotoimet

Nykyisillä koreilla ja kilpailutusasiakirjoilla ei tulla saavuttamaan muu-
tosta talvihoidon laatuun. On ensisijaisen tärkeää tehdä tarvittavat 
muutokset kiinteistönhoitopalveluiden korituksiin, sopimuksiin, palvelu-
kuvauksiin sekä huoltotehtävien ja pihanhoitosuunnitelmien sisältöihin. 
Huoltotehtävien ja pihanhoitosuunnitelmien kehittäminen vaatii yhteis-
työtä kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kesken. Lisäksi kilpailutuksessa asetettavat vähimmäisvaati-
mukset, arviointikriteerit ja tarjousten vertailuperusteet päivitetään.

Kiinteistönhoitopalvelujen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa kaupun-
kiympäristön toimialalla. Tavoitteena on, että syksyllä 2022 käynniste-
tään ensimmäinen uusien kiinteistönhoitokorien mukainen kiinteistön-
hoitopalveluiden kilpailutus uusilla kilpailutusasiakirjoilla. Kiinteistönhoi-
topalveluiden kehittämisen yhteydessä selvitetään tarkoituksenmukai-
sin hankintatapa sekä määritellään uudelleen talvihoidon seurattavat 
palvelusuoritteet sekä niiden arviointiperusteet ja tavoitetasot.

Kiinteistönhoidon kilpailutusprosessi vie aikaa vähintään kuusi kuukaut-
ta, joten sopimuksia uudestaan kilpailuttamalla muutoksia talvihoidon 
laatuun on saatavissa aikaisintaan talvikaudelle 2023-2024. Tämän 
johdosta kaupunkiympäristön toimialalla tehdään talvihoidon varautu-
missuunnitelma ennen seuraavaa talvikautta. Varautumissuunnitel-
massa määritellään toimenpiteet, joilla hallitaan paremmin talvihoidon 
haasteet piha-alueilla. Kesän ja syksyn 2022 aikana käynnistetään 
keskustelut palveluntuottajien kanssa talvihoidossa havaituista puut-
teista ja keinoista puuttua niihin nykyisten sopimusten mukaisesti. Pal-
veluntuottajia pyydetään myös tekemään varautumissuunnitelma talvi-
hoitoon, joka yhteensovitetaan kaupunkiympäristön toimialan varautu-
missuunnitelman kanssa.

Kaupunginhallitus pitää kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin tär-
keänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on todellisia kannusteita 
hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvikunnossapito ajoissa. 
Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee sopimuksiin sisällyttää 
velvoitteita talvihoidon varautumissuunnitelmista ja viivästyksistä aiheu-
tuvista tehokkaista sanktioista. Sopimusten valvontaa tulee myös pa-
rantaa.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaoston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. 
Vastaus on lausuntojen mukainen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki 
lausuntoonsa yksimielisesti viimeisen kappaleen mukaisen lisäyksen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 128

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 309

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.04.2022 § 80

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
sisältöisen lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pia Pakarisen aloit-
teesta. Aloite koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulu-
jen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa tarvitsemansa tilat käyt-
töönsä kaupunkiympäristön toimialalta. Toimialojen välisen vastuujaon 
mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala vastaa vuokranantajana tilojen 
kiinteistöhuollosta ja palvelun kilpailuttamisesta. Kaupunkiympäristön 
kiinteistöhuollon ylläpitotehtäviin kuuluvat toimitilojen ylläpidon ja kiin-
teistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnossapito. Palvelu sisältää 
myös tilojen ulkoalueiden hoitamisen ja valvonnan. 

Kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistö-
huolto-, puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut kilpailutettu toimialoilla 
vuodesta 2017 lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpai-
luttanut kiinteistöjen puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut. Kaupunkiym-
päristö on kilpailuttanut kiinteistöhuoltopalvelun. 

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa on määritelty tilaa-
jan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. 
Laadunvalvonta kiinteistöhuollosta ml. talvikunnassapito kuuluu palve-
luntuottajille ja tilaajalle eli teknisille isännöitsijöille. Isännöitsijät puuttu-
vat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen ja rekla-
maatioiden sekä vuokralaisten eli käyttäjien BEM-huoltokirjaan tehtyjen 
palvelupyyntöjen perusteella. Kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa 
ulkoalueiden talvihoidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYLin A2-
hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistöhuollon pitkät vasteajat palvelupyyn-
töihin vastaamiseen ja avoimet tehtäväpyynnöt haittaavat toimintaa ja 
aiheuttavat käyttäjille lisätyötä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin tunnistettu, että palvelun-
tuottajat eivät suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävis-
tään. Tekniset isännöitsijät joutuvat reklamoimaan laatupoikkeamista ja 
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osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon 
puutteita. Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä 
edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisiin, joten aktiivisesta reagoinnis-
ta huolimatta tilanteeseen on vaikea saada parannusta nykyisten sopi-
musten puitteissa. 

Viimeisimmässä tukipalvelujen kilpailutuksessa valmistelu on tehty en-
sikertaa toimialojen yhteistyönä. Yhteiskilpailutuksella mahdollistetaan 
se, että yksi palveluntuottaja tuottaa puhtaus-, kohdevastaava- ja kiin-
teistönhoitopalvelut yhtenäisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin palveluta-
sossa jää mahdollisimman vähän katvealueita ja palvelutuottaja pystyy 
paremmin puuttumaan laatupoikkeamiin. Yhteiskilpailutukseen on läh-
detty kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista saadun palautteen poh-
jalta.

Yhteiskilpailutuksessa palveluntuottajat sitoutuvat kirjalliseen suunni-
telmaan kiinteistöhuollon töistä ja menetelmistä, joilla palvelukuvauk-
sen mukainen laatutaso saavutetaan. Samalla määritellään keinot, joil-
la varmistetaan, että tehty työ on dokumentoitu huoltokirjaan. Suunni-
telmaan nimetään mm. lumi- ja liukkaudentorjuntatöiden osalta kone-
kohtaisesti hoidettavat kohteet. Lisäksi palveluntuottaja kuvaa, millä 
konkreettisilla toimenpiteillä varmistavat ja ennakoivat lumi- ja liukkau-
denestotöiden osalta sen, että käytössä olevat piha-alueet ovat turvalli-
sia kohteiden käyttöaikoina kaikille käyttäjille. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialat kehittävät 
toimintaa yhteiskilpailutuksessa saatujen kokemusten ja yksiköiltä saa-
dun palautteen perusteella. Lisäksi toimialojen yhteisissä kokouksissa 
seurataan palvelupyyntöjen toteutusaikoja säännöllisesti. Samanaikai-
sesti arvioidaan myös elinkaarihankkeiden kilpailutukissa saadut ko-
kemukset tukipalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta. Tarkoitukse-
na on soveltaa kilpailutuksen saatuja kokemuksia kiinteistöhuollon 
osalta myös varhaiskasvatuksen käyttämiin kiinteistöihin. Varhaiskas-
vatuksen osalta toimialojen yhteiskilpailutus ei ole kuitenkaan tavoit-
teena, koska varhaiskasvatuksessa ruoka- ja puhtauspalvelut on luon-
tevaa kilpailuttaa yhdessä. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautumis-
suunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Käsittely

12.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 157 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/20
01.06.2022

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

Vastaehdotus:
Sini Korpinen: Lisätään lausunnon loppuun: 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautumis-
suunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Sini Korpisen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.04.2022 
§ 33

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pihojen talvikunnossapidon laadunvalvonnan vastuu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalve-
luista ja näiden palvelujen kilpailuttamisesta. Ulkoalueiden talvikunnos-
sapito sisältyy kiinteistönhoito-palveluihin. Talvikunnossapidon laadun-
valvonta kuuluu palveluntuottajille sekä tilaajalle, eikä lähtökohtaisesti 
ole käyttäjien tehtävä. 

Tilaajan laadunvalvontaa hoitavat tekniset isännöitsijät. Teknisten isän-
nöitsijöiden tehtäviin kuuluu kohdekierros ja asiakastapaaminen vähin-
tään kerran vuodessa. Käytännössä työ edellyttää yleensä useampia 
kohdekäyntejä. Tekniset isännöitsijät puuttuvat laatupoikkeamiin koh-
dekäynneillä tekemiensä havaintojen sekä BEM-huoltokirjaan tehtyjen 
palvelupyyntöjen perusteella. Tekniset isännöitsijät seuraavat BEM-
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huoltokirjan ja kohdekäyntien avulla tehtyjen BEM-palvelupyyntöjen 
hoitamista ja puuttuvat tarvittaessa asiaan. 

Pihojen talvikunnossapidon laatuvaatimukset nykyisten sopimusten mukaan

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa ulkoalueiden talvi-
kunnossapidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYL 2009 A2-
hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistönhoito-palveluiden sopimuksissa on 
hyvin tarkkaan määritelty tilaajan sekä palveluntuottajan välisestä so-
pimuksenaikaisesta toiminnasta. Sopimuksiin on kirjattu toimintata-
paohjeet mm. raportoinnista ja yhteistyöpalavereista, laadun seuran-
nasta, yleisistä laatumittareista, poikkeamien ja reklamaatioiden hoita-
misesta sekä palvelupyynnöistä.

Kiinteistönhoitopalveluiden ulkoalueiden hoidon palvelutasovaatimuk-
set on sopimuksien liitteenä olevaan palvelukuvaukseen määritelty 
seuraavasti:
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Kiinteistönhoidon sopimusten kilpailuttaminen

Kaupunginvaltuusto 2014 tekemän päätöksen Palmia -liikelaitoksen yh-
tiöittämistä koskevan päätöksen mukaisesti Kaupunkiympäristön toi-
mialla on alettu kilpailuttamaan kiinteistönhoitopalveluja vuodesta 2017 
lähtien. Palmia -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä päiväkodit ja 
koulut jaettiin viiteen alueelliseen koriin. Kohteiden kiinteistönhoitopal-
veluita on kilpailutettu yksi kori per vuosi. Näissä viidessä korissa on ol-
lut mukana myös muita kohteita kuin päiväkoteja ja kouluja, jolloin yk-
sittäisen korin kokonaiskohdemäärä on ollut n. 90 kpl. Kaupunkiympä-
ristön toimiala on järjestänyt viiden viime vuoden aikana 7 erillistä kiin-
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teistönhoitopalveluiden kilpailutusta. Kilpailutukset eivät ole olleet kes-
kenään samanlaisia, vaan kilpailutuksissa on kiinnitetty huomiota vuosi 
vuodelta enemmän palvelun laatuun ja laatupoikkeamien hallintaan ti-
laajan toimesta. Viime vuonna on mm. yhteistyössä Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa kilpailutettu noin 30 kohteen kiinteistö-
hoidon-, kohdevastaavan- ja siivouksenpalvelut, niin että yksi ja sama 
palveluntuottaja vastaa näistä kolmesta palvelusta. Tavoitteeksi tässä 
yhteiskilpailutuksessa on määritelty palvelun laadun parantuminen 
kaikkien kolmen palvelun osalta. 

Nykyisten sopimusten haasteita

Näiden viiden vuoden aikana tehdyt muutokset kilpailutusasiakirjoihin 
eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Palveluntuottajat eivät tällä hetkellä 
suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävistään. Tekniset 
isännöitsijät ovat joutuneet reklamoimaan laatupoikkeamista ja osittain 
myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon puutteita. 
Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä edellytyksiä 
laatupoikkeamiin puuttumisen vaikuttavuudelle, joten tilaajan aktiivises-
ta reagoinnista huolimatta tilanteeseen on vaikeata saada parannusta 
nykyisten sopimusten puitteissa.

Kiinteistönhoidon kilpailutuksen kehittäminen ja muut jatkotoimet

Nykyisillä koreilla ja kilpailutusasiakirjoilla muutosta talvihoidon laatuun 
ei tulla saavuttamaan, vaan on ensisijaisen tärkeää tehdä tarvittavat 
muutokset kiinteistönhoitopalveluiden korituksiin, sopimuksiin, palvelu-
kuvauksiin, huoltotehtävien sekä pihanhoitosuunnitelmien sisältöihin. 
Huoltotehtävien ja pihasuunnitelmien kehittäminen vaatii yhteistyötä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Lisäksi kilpailutuksessa 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, arviointikriteerit ja tarjousten vertai-
luperusteet päivitetään.

Kiinteistöhoitopalvelujen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa Kaupun-
kiympäristön toimialalla. Tavoitteena on, että syksyllä käynnistetään 
ensimmäinen uusien kiinteistönhoitokorien mukainen kiinteistönhoito-
palveluiden kilpailutus uusilla kilpailutusasiakirjoilla. Kiinteistönhoitopal-
veluiden kehittämisen yhteydessä selvitetään tarkoituksen mukaisin 
hankintatapa sekä määritellään uudestaan talvihoidon seurattavat pal-
velusuoritteet sekä niiden arviointiperusteet ja tavoitetasot.

Kiinteistönhoidonkilpailutus -prosessi vie aikaa vähintään 6 kk, joten 
sopimuksia uudestaan kilpailuttamalla muutoksia talvihoidon laatuun on 
saatavissa aikaisintaan talvikaudelle 2023 - 2024. Tämän johdosta 
Kaupunkiympäristö toimialalla tehdään talvihoidon varautumissuunni-
telma ennen seuraavaa talvikautta. Varautumissuunnitelmassa määri-
tellään toimenpiteet, joilla hallitaan paremmin talvihoidon haasteet piha-
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alueilla. Tulevan kesän/syksyn aikana käynnistetään keskustelut palve-
luntuottajien kanssa talvihoidossa havaituista puutteista ja keinoista 
puuttua niihin nykyisten sopimusten mukaisesti. Palveluntuottajia pyy-
detään myös tekemään varautumissuunnitelma talvihoitoon, joka yh-
teensovitetaan Kaupunkiympäristö toimialan varautumissuunnitelman 
kanssa.   

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Antti Saarnio, tiimipäällikkö: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 158
Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 
74 ikävuoteen asti

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
Helsingin toimia pilottina rintasyöväseulonnan ikärajan nostolle 
74 ikävuoteen nykyisen palveluntuottajan sopimuksen ja mah-
dollisen optioajan päättyessä. (Hilkka Ahde)

Käsittely

Valtuutettu Hilkka Ahde ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
Helsingin toimia pilottina rintasyöväseulonnan ikärajan nostolle 
74 ikävuoteen nykyisen palveluntuottajan sopimuksen ja mah-
dollisen optioajan päättyessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

10 äänestys

Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 74
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, 
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Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, 
Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Kata-
riina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, 
Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta 
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Tyhjä: 10
Marko Kettunen, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, Hannu 
Oskala, Mikko Paunio, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Poissa: 1
Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
rintasyöpäseulonnan ulottamista 74 ikävuoteen asti. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
katsoo, että rintasyöpäseulontojen laajentamisessa tulee edetä valta-
kunnallisten linjausten mukaisesti. Helsinki on valmis osaltaan osallis-
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tumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimimaan 
tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.  

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2 luvun 23 §:n ja valtioneuvoston 
asetuksen 2 §:n mukaisesti rintasyöpäseulonta on järjestettävä 50-69-
vuotiaille naisille 20-26 kuukauden välein. Suomen Syöpärekisteri ei 
varsinaisesti suosittele seulonnan laajentamista. Laajentamisen harkin-
ta ja suunnittelu edellyttää riittävän luotettavia kustannusvaikuttavuu-
den ja kansainvälisen tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuk-
sia.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston 
lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. Vanhusneu-
vosto puoltaa seulontoja ilman yläikärajaa.    

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 Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 129

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 327

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

25.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 38

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 17 muun valtuutetun rintasyöpäseulonnan ulottamista 
74:ään ikävuoteen asti koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lau-
sunnon:

”Aloitteessa esitetään rintasyöpäseulonnan ulottamista Helsingissä 
74:ään ikävuoteen asti.

Rintasyöpä on Suomessa kuten muissakin länsimaissa naisten yleisin 
syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 5000 uuttaa rintasyöpää. 
Seulontaikäisten naisten rintasyövistä noin kaksi kolmasosaa löydetään 
seulonnassa.

Vuosina 1992–2003 seulontaan kutsuttujen naisten kuolleisuus rinta-
syöpään oli 22 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa seu-
lontaa ei olisi järjestetty. Seulontaan osallistuneiden kuolleisuus oli vas-
taavasti 28 prosenttia pienempi. Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuol-
leisuuteen on tutkittu myös myöhemmin 2000-luvulla, ja tulos on pysy-
nyt ennallaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa seulonnan on todettu 
vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta myös 70–74-vuoden iässä. Suo-
men Syöpärekisteri ei varsinaisesti suosittele seulonnan laajentamista, 
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mutta sen näkemyksen mukaan seulonnan laajentamista tähän ikä-
ryhmään tulisi jatkossa pohtia. Tällainen harkinta edellyttää riittävän 
luotettavien kustannusvaikuttavuusanalyysien toteuttamista. Seulon-
taohjelman uudistusten tarkempi suunnittelu vaatii riittäviä kansainväli-
sen tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuksia myös eri maiden 
omissa oloissa. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 23 §:n nojalla on säädetty valtioneu-
voston asetus seulonnoista. Asetuksen 2 §:ssä säädetään valtakunnal-
lisista seulonnoista. Tämän mukaisesti rintasyöpäseulonta on järjestet-
tävä 50–69 -vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille, 
20–26 kuukauden välein. Aloitteessa ehdotetut ikäluokat 70–74-
vuotiaat eivät siis kuulu lakisääteisen seulonnan piiriin. 

Kunta voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös oh-
jelmaa täydentäviä seulontoja. Tällöin kunnan tulee ennen seulonnan 
aloittamista arvioida, minkälaisia vaatimuksia seulonta asettaa tervey-
denhuollon palvelujärjestelmälle ja miten seulonta siihen vaikuttaa. Ar-
vioon tulee sisällyttää seulottavaa tautia, sen esiintyvyyttä ja hoitoa, 
seulontamenetelmiä, seulonnan vaikuttavuutta, organisoimista, koko-
naiskustannuksia sekä seulontaan liittyviä eettisiä kysymyksiä koskeva 
tarkastelu. Lisäksi säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten 
on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä Säteilyturvakes-
kuksen tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Naisikäluokkien 70–74 vuotta suuruus on Helsingissä 18 620 eli vuosit-
tain seulontakohorttiin kuuluvia on noin 9000. Tällöin 70 % seulonta-
aktiivisuudella tehtäisiin vuodessa noin 6000 seulontamammografiaa, 
joiden kustannus olisi noin 150 000 euroa vuodessa. Vuonna 2006 ter-
veydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta arvioi, että ikäluo-
kassa 60–69 vuotta seulonta voi vuodessa estää yhden rintasyöpäkuo-
leman noin 6 100 seulontaohjelmaan kuuluvaa naista kohden.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tähän asti pyritty yhdenmu-
kaisiin seulontakäytäntöihin. Rintasyövän mammografiaseulonta teh-
dään kaikissa HYKS-alueen kunnissa 50–69-vuotiaille kahden vuoden 
välein seulonta-asetusta noudattaen. Tiedossa ei ole, että missään 
muussakaan Suomen kunnassa poikettaisiin asetuksen ikärajoista. 
1.1.2023 myös seulontojen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 
Helsinkiä lukuun ottamatta. Helsingin nykyisen palveluntuottajan kans-
sa tehty 31.12.2022 saakka voimassa oleva sopimus koskee lakisää-
teisiä ikäluokkia. Sopimuksessa on kahden vuoden optio vuosille 
2023–2024. Sopimuksessa ei ole otettu huomioon mahdollista seulon-
taikäluokkien laajennusta. Helsinki voi edistää asiaa ehdottamalla sosi-
aali- ja terveysministeriölle seulonta-asetuksen mahdollista muuttamis-
ta aloitteessa esitetyn mukaisesti.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan 
nostamista 74:ään vuoteen harkinnan arvoisena, mutta katsoo, että 
asiassa pitäisi edetä valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja odottaa 
mahdollista seulonta-asetuksen muutosta. Helsinki on valmis osaltaan 
osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimi-
maan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Syöpäseulonnoilla voidaan saavuttaa myös muita etuja kuolleisuusvai-
kutuksen lisäksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty seulontaohjelma lisää 
kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Tutkitta-
ville oikea negatiivinen testitulos antaa turvallisuuden tunteen ja vähen-
tää huolestuneisuutta. Seulontojen muita etuja ovat esimerkiksi potilai-
den kärsimyksen vähentäminen parantavan hoidon avulla, säästävät 
leikkaukset ja liitännäishoitojen pienentynyt tarve. Lisäksi syöpien hoi-
taminen varhaisessa vaiheessa säästää yhteiskunnan resursseja, kos-
ka potilaiden hoitoaika on lyhyempi ja hoito kevyempi kuin edenneen 
syövän hoito.

Hyötyjen lisäksi rintasyövän seulonta aiheuttaa myös haittoja. Yksi vii-
destä seulontaan säännöllisesti osallistuvasta naisesta lähetetään vä-
hintään kerran tarpeettomasti jatkotutkimuksiin. Seulonnassa myös to-
detaan pieniä varhaisessa vaiheessa olevia kasvaimia, joista osa ei oli-
si aiheuttanut oireita naisen elinaikana.”  

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen olevan kappaleen loppuun: Helsinki on valmis 
osaltaan osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen 
ja toimimaan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sinikka Vepsä: Korvataan Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen oleva kappale seuraavalla: Sosiaali- ja terveys-
lautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan nostamista 74:ään 
vuoteen hyvänä parannuksena.

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sinikka Vepsä)

Jaa-äänet: 6
Sami Heistaro, Kati Juva, Minna Lindgren, Mikko Paunio, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Maaret Castrén, Matti Niiranen

Poissa: 1
Laura Korpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
4 (tyhjä 2 ja poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun lausunnon.

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 159
Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohenta-
misesta

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteltavaksi seuraavin perustein:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa esityksen uudelleen valmiste-
luun siten, että alueen bajamaja korvataan cityvessalla. 

Munkkiniemen rannan huoltorakennus suljetaan iltakuudelta. Uimaran-
nalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jäl-
keen. Maksuton ja esteetön, ympäri vuorokauden ja vuoden käytettä-
vissä oleva cityvessa palvelisi sekä uimarannan että rantareitin käyttä-
jiä.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Pia Kopran palautusehdotus

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdot-
tir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltu-
nen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, 
Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina 
Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo 
Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
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Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, 
Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 2
Pentti Arajärvi, Heimo Laaksonen

Poissa: 2
Otto Meri, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huol-
torakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentami-
nen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Munkkiniemen uimarantaa kohennetaan rakentamalla nykyisen 
huoltorakennuksen tilalle uusi rakennus, jossa on naisille ja miehille 
erilliset pukeutumistilat, pukukaapit ja peseytymistilat sekä vesi- ja vie-
märiverkkoon kytketyt wc-tilat.

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla 
varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjel-
massa. Jos Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen 
katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella kau-
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pungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, 
jotta alueellinen tasa-arvo toteutuu myös huoltorakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun 
alussa. Se on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi 
kuin muut kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Ra-
kennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla 
ovillaan. Huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikut-
taa se, että se on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään 
poistamaan sitä mukaa kun niitä tulee.

Huoltorakennus suljetaan iltakuudelta. Uimarannalle on sijoitettu baja-
maja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnon mukaan bajamajan korvaamista ns. city-
vessalla voidaan selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Maksuton ja esteetön, ympäri vuorokauden ja vuoden käytet-
tävissä oleva cityvessa voisi palvella sekä uimarannan että rantareitin 
käyttäjiä.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huol-
torakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentami-
nen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 131

HEL 2021-011270 T 00 00 03
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Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 288

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla 
varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjel-
massa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen 
katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Hel-
singin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta koko-
naisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimaranto-
jen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun 
alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jo-
pa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen 
huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä 
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puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 
18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä 
tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. 
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun ci-
tyvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja 
siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Il-
kivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee. 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uima-
rantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. 
Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat 
raportoitiin olevan kunnossa. 
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimaranta-
toiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonai-
suuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään 
liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan 
omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalvelui-
den omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilua-
lueiden ylläpito.

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: 
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun ci-
tyvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee 
rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja 
ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikunta-
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palvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupun-
kiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 160
Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että skeittipuistojen kuntoa seurataan nykyistä paremmin, tarvit-
tavat korjaukset tehdään systemaattisesti ja harrastajia konsultoidaan 
korjauksia suunniteltaessa.

Kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikenikäisille ja -taitoisille skeittauksen 
harrastajille turvallisia, kestäviä ja mahdollisimman monipuolisia skeitti-
paikkoja. Helsingissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joista vas-
taa joko kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitoyksikkö tai kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapalvelut sekä muutamassa koh-
teessa nuorisopalvelut. Poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koor-
dinoi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyt-
töä ja kunnossapitoa. 

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, 
jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttyminen. 
Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön. Käyt-
töönoton jälkeen skeittipaikan turvallisuudesta huolehditaan säännölli-
sellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustarkastuksilla. Kaikilla skeitti-
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paikoilla tehdään vuosittain laajempi toimintatarkastus. Todetut puut-
teet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan arvioinut, että turvalli-
suustarkastukset on suoritettu asianmukaisesti, mutta tarvittavien kun-
nostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttamisessa on ollut haas-
teita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja määrärahojen puutteesta joh-
tuen.

Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan. Ohjelmalla varmiste-
taan skeittipaikkojen turvallisuus ja käytettävyys sekä sovitaan, miten 
olosuhteita kehitetään tulevina vuosina. Ohjelman laadinnassa on mu-
kana laaja kaupungin asiantuntijaryhmä sekä alan harrastajia, ja sen 
valmistelussa huomioidaan myös palautteissa ja käyttäjäkyselyissä 
esiin tulleet perusparannustarpeet. Ohjelma on tarkoitus viedä sekä 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupunkiympäristölautakunnan 
käsittelyyn tämän vuoden aikana.

Skeittiohjelman laatimisen yhteydessä on aiheellista arvioida, miten 
skeittipaikkojen huollon koordinaatio varmistetaan ja korjaustoimenpi-
teet saadaan osaksi normaaleja prosesseja. Huoltotoimenpiteiden 
suunnittelussa kaupunki tekee jo nyt yhteistyötä lajin harrastajayhdis-
tysten kanssa. Erityisosaamista vaativat kunnostukset, kuten betonipin-
tojen jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Se tehdään keskitetysti kaikille 
betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022−2023 aikana.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 132

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 324

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 214

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Helsingin kaupunki 
pyrkii tarjoamaan turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -
taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeit-
taajien kannalta mahdollisimman monipuolisia ja kestäviä skeittipaikko-
ja. 
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Skeittauksen suosio on kasvanut ja se on erityisen tärkeä vapaa-ajan 
ja liikunnan muoto nuorten keskuudessa. Koronapandemia nosti skeit-
tauksen suosiota kuten kaikkien puisto- ja viheralueiden käyttöä. Hel-
singissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joiden kunnossapidos-
ta vastaavat hallintorajoista riippuen kaupunkiympäristön toimialan 
kunnossapitoyksikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapal-
velut sekä muutamassa kohteessa nuorisopalvelu. 

Kaupungin ylläpitovastuulla olevien skeittipaikkojen rakenteiden ja va-
rusteiden tulee täyttää EU:n skeittipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä 
alueita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta. 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordi-
noi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä 
ja kunnossapitoa. Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan. 

Lausunnossa esitetään, että skeittipuistojen turvallisuuden varmistami-
seksi kehitetään järjestelmä tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoi-
menpiteiden systemaattinen kunnossapito. Huoltotoimenpiteiden to-
teuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrasta-
jayhdistysten kanssa.

Nykytilanne

Skeittipaikkojen suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Suomen standar-
disoimisliiton standardia SFS-EN 14974 + A1 ”Rullalautailualueet. Tur-
vallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”. Standardi on päivitetty vii-
meksi vuonna 2019.

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011). Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta kuuluu pal-
veluntarjoajalle.

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, 
jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimuksien täyttyminen. 
Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön.

Käyttöönoton jälkeen hallintokunnan on huolehdittava skeittipaikan tur-
vallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustarkas-
tuksilla. Voimassa olevat turvallisuusohjeet ja -määräykset ohjaavat 
tarkastuksien laatua. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan skeittipaikkojen 
tulee sisältyä palvelun tarjoajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan.

Skeittipaikkojen säännöllinen ylläpito ja turvallisuustarkastukset kuulu-
vat alueurakkaan. Työn suorittavalta urakoitsijoilta vaaditaan kohde-
kohtaiset turvallisuussuunnitelmat, joita noudatetaan ylläpidossa. Tur-
vallisuusasiakirjassa määritellään kohteessa noin 6-8 kertaa vuodessa 
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tehtävät tarkastustoimenpiteet. Tämän lisäksi skeittipaikoilla tehdään 
vuosittain laajempi toimintatarkastus, jonka suorittaa tällä hetkellä Hel-
singin kaupungille Stara.

Tarkastusasiakirjoissa todetut puutteet pyritään korjaamaan mahdolli-
simman nopeasti ja kattavasti olevien resurssien puitteissa.

Toimenpiteet kunnossapidon kehittämiseksi skeittipaikoilla

Kunnossapidon turvallisuustarkastukset on suoritettu vaadittujen asia-
kirjojen mukaisesti. Tarkistusasiakirjoissa esitettyjen puutteiden ja nii-
den vaatimien kunnostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttami-
sessa on kuitenkin ollut haasteita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja 
määrärahojen puutteesta johtuen. 

Erityisosaamista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen 
jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mah-
dollisimman hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 
2022-2023 aikana.

Helsingin skeittiohjelmalla varmistetaan skeittipaikkojen turvallisuus ja 
käytettävyys sekä sovitaan, miten skeitin olosuhteita kehitetään tulevi-
na vuosina. Ohjelman laadinnassa on mukana laaja kaupungin asian-
tuntijaryhmä sekä alan harrastajia. 

Skeittiohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. 
Skeittiohjelmassa tarkastellaan edellisen kauden toteutuneita hankkei-
ta, todetaan nykyisten skeittipaikkojen olosuhteet sekä esitetään skeit-
tipaikkakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Valmistuttuaan ohjelma on 
tarkoitus viedä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan että kaupun-
kiympäristölautakuntaan vuoden 2022 aikana. 

Skeittipaikkatarpeiden selvittämiseksi ja skeittiohjelman päivittämisen 
tueksi on tehty koko kaupunkia koskeva asukaskyselyn kooste 
18.2.2021. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-
ja-vapaa-aika/liikunta/Skeitti_kysely_tulokset_raportti.pdf

Palautteissa oltiin yleisesti tyytyväisiä skeittipaikkojen siisteyteen. Ole-
massa olevien skeittipuistojen kunnostusta ja päivittämistä toivottiin 
enemmän kuin uusien rakentamista. Skeittipaikkojen päivittäminen tar-
koittaa monesti laajempaa kunnostusta ja vaatii usein suunnittelua. 
Skeittiohjelman päivityksessä otetaan esille mahdolliset perusparan-
nustarpeet.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: OTE LAUSUNNOSTA: "Lausunnossa esitetään, että 
skeittipuistojen turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään järjestelmä 
tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoimenpiteiden systemaattinen 
kunnossapito." VIRKKEEN JÄLKEEN LISÄYS: “Huoltotoimenpiteiden 
toteuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harras-
tajayhdistysten kanssa.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Muokataan lausunnon kohta 14 muotoon: "Erityisosaa-
mista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen jälkikäsitte-
ly, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mahdollisimman 
hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa keskite-
tysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022-2023 aikana."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

29.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Camilla Lindroth, projektinjohtaja: 310 22084

camilla.lindroth(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 32

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ylläpi-
tämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan toi-
mintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi on 
oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraamista 
ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden budjetoin-
tia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittäminen 
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on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestelmien ke-
hityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seuran-
nan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin nä-
kökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjel-
maa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskau-
della 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyse-
lyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, 
kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien koh-
teiden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laa-
tuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittioh-
jelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipai-
koista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 
4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös 
vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kau-
punkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
velu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yh-
teydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjaus-
toimenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja 
korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 161
Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspai-
kasta Käpylän liikuntapuistoon

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula ja 29 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Käpylän liikuntapuistossa sijaitsevalle betoniseinälle 
avataan maalipurkkiroskiksilla varustettu luvallinen maalauspaikka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan kannattanut maa-
lauspaikan perustamista Käpylän liikuntapuistoon ja pitää aloitteessa 
ehdotettua sijaintia hyvänä. Myös kaupunkiympäristön toimiala, joka 
hallinnoi osaa betoniseinästä, pitää paikkaa sopivana graffitiseinälle. 
Betoniseinään on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos, mutta sen 
päälle maalaaminen on mahdollista. Maalaamisesta syntyvää jätettä, 
erityisesti maalipurkkeja varten betoniseinän lähelle tulee hankkia sopi-
vat jäteastiat. Maalauspaikan ylläpitäminen vaatii säännöllisiä hoitotoi-
menpiteitä.

Nuorisopalvelujen katutaidetoimisto on jo vuosia tehnyt töitä laillisten 
maalauspaikkojen eteen. Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä 11 lu-
vallista graffitiseinää, jotka painottuvat voimakkaasti Itä-Helsinkiin. Kä-
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pylän liikuntapuistoon sijoittuva graffitiseinä parantaa maalauspaikkojen 
alueellista jakautumista. 

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 133

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 289

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 21

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perusta-
mista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan so-
piva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messu-
keskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä 
alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -
kenttä. 

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoni-
seinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoimin-
nan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. 
Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betoni-
seinän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan yl-
läpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paik-
ka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffiti-
seinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffiti-
seinää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kon-
tula, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jot-
ka ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuori-
sopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys 
kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toi-
mintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten 
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positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoi-
misto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 162
Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahank-
keen perumisesta

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Titta Hiltusen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: 

Helsingin kaupunki esittää saunahankkeen koskevan koko uimalan 
aluetta. Todellisuudessa hanke koskee ainoastaan uimalan naisten 
puolen rantaa.  Uimalan kävijöistä lähes 80% on naisia. Saunahank-
keen myötä naisten ranta pienenisi lähes puoleen. Palautusehdotuk-
sessa esitän saunahankkeelle etsittävän uutta paikkaan.

12 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Sinikka Vepsän palautusehdotus

Jaa-äänet: 60
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Paavo Arhinmäki, Har-
ry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kale-
va, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini 
Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Me-
ri, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Ryd-
man, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar
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Ei-äänet: 20
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-
Elonen, Sandra Hagman, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Jukka Järvinen, 
Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Petrus Pennanen, Ilkka Taipa-
le, Byoma Tamrakar, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Ajak Majok, Petra Malin, Hannu Oskala

Poissa: 1
Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Toivomusponsi

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Hilkka Ahteen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ra-
kentaa sauna miesten puolen päätyaidan takana olevalle loival-
le rinteelle, johon sauna mahtuisi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

13 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Sil-
ja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia 
Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Ajak Majok, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Pet-
rus Pennanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ilkka Taipa-
le, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 17
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Juha Hakola, Shawn Huff, Anniina Is-
kanius, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Sini Korpinen, Heimo Laak-
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sonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika 
Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Elina Valtonen

Tyhjä: 39
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Ho-
lopainen, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Erkki 
Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Aino Tuomi-
nen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Poissa: 1
Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sinikka Vepsän ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Seurasaaren uimalan saunahanke perutaan ja saunalle etsi-
tään saaresta tai muilta rannoilta uusi paikka.

Kaupunginhallitus ei puolla Seurasaaren saunahankkeen perumista 
vaan katsoo, että saunapaikan varauksen ja myöhemmin tehtävän 
maanvuokrasopimuksen valmistelua jatketaan suunnitellusti. Alueen 
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varaamista koskeva toimivalta on kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolla. 

Varaukseen ja myöhemmin mahdollisesti tehtävään maanvuokrasopi-
mukseen kirjataan riittävät ehdot uuden saunan toimintaan, toteutus-
suunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, et-
tä saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja 
talviuintikäytön jatkumista. Varauspäätöksen yhteydessä elinkeinojaos-
to voi arvioida saunalle osoitettua sijaintia ja sitä, kumpi kahdesta viime 
vaiheen hankesuunnitelmasta on sopivampi kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen ympäristöön.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä kasvanut viime vuosina. Tähän 
vastatakseen kaupunki järjesti viime kesänä haun kolmesta saunan ra-
kennuspaikasta Hietaniemestä, Seurasaaresta ja Tarvosta. Saunapai-
kat laitettiin kaikille avoimeen hakuun, jossa vuokrat on ennalta määri-
telty ja toteuttajien valinta tapahtuu laadullisin kriteerein. Seurasaaren 
saunapaikkahakuun osallistui kuusi hakijaa, joista kaksi valittiin jatko-
neuvotteluihin. 

Ensimmäisessä haussa mukana olleet paikat valikoituivat sillä perus-
teella, että niissä on jo valmiiksi kaavoitettu saunapaikka. Uusia sauna-
paikkoja on tulevaa varten kartoitettu myös alueilta, jotka edellyttävät 
kaavamuutosta. Haun reunaehtojen mukaan rakennuksen ja suunnitel-
lun toiminnan tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luon-
toarvot ja yhteensopivuus uimalan ja yleisen virkistysalueen toiminnan 
kanssa.

Seurasaaressa on kaupungin ylläpitämä uimaranta, joka on toinen Hel-
singin kahdesta nudistirannasta. Uimarannalla on naisille ja miehille 
erilliset, aidatut alueet. Talviaikaan uimarannalla toimii Seurasaaren 
Uimarit ry:n ylläpitämä talviuintipaikka. Uimarannan kesäaikainen kävi-
jämäärä on suhteellisen pieni verrattuna muihin kaupungin ylläpitämiin 
uimarantoihin. Pinta-alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla 
palvella laajempaakin käyttäjäkuntaa.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Uimalan alue 
on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla sijaitse-
vat pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on säilytettävä. 
Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistorialli-
nen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa palvelevan, mit-
takaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
ympäristöön soveltuvan saunan. Sekä asemakaavoitus että kaupun-
ginmuseo ovat katsoneet, että hakukriteereissä mahdollistetut muutok-
set ovat asemakaavan mukaisia eivätkä heikennä uimala-alueen arvoa. 
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Seurasaaren alueella asemakaava ei mahdollista saunarakennuksen 
sijoittamista muualle kuin uimalan alueelle.

Saunaa varten osoitettava alue on noin viidesosa uimalan alueesta. 
Suunniteltu sauna jäisi alueen eteläosan kallion taakse ja uimalalle jää 
edelleen riittävän suuri alue. Sekä miesten että naisten puolelle jää 
hiekkarantaa, rantakallioita ja rauhallisia oleskelupaikkoja. Uimalan ny-
kykäyttäjien yksityisyys on huomioitu hakukriteereissä siten, että uima-
lan ja saunan alue tulee erottaa toisistaan vuokra-alueen rajalle raken-
nettavalla aidalla.

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

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

Jos valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi ehdotuksen mukai-
sesti, alueen varaaminen on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen elin-
keinojaoston päätettäväksi kesäkuussa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 135

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 352

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluiden kol-
mannesta kappaleesta poistetaan teksti: "ehdotusta naisten ja miesten 
alueiden vaihtamisesta keskenään". 

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen niin, että Seura-
saaren saunapaikan hanke ei etene valitulla varausalueella. Sauna-
hankkeen mahdollinen toteutuminen Seurasaareen vaatii uuden varau-
salueen, joka ei pienennä uimalan nykyistä aluetta.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 116

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristölautakunta ei puolla Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen perumista ja esittää, että saunapaikan hakuprosessia 
jatketaan suunnitellusti siten, että varaukseen ja myöhemmin maan-
vuokrasopimukseen kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toi-
mintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liit-
tyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelu-
tavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön jatkumista.

Taustaa

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut ja ky-
syntään vastatakseen kaupunkiympäristön toimialan tontit-yksikkö on 
järjestänyt kesällä 2021 avoimen haun koskien kolmea saunan raken-
nuspaikkaa keskeisiltä rantapaikoilta: Hietaniemi, Seurasaari ja Tarvo. 
Hakumenettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi 
valittiin loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on 
päättänyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot ja sau-
napaikkahaun varauksensaajia koskeva esitysehdotus on tämän ko-
kouksen asialistalla.

Kaupunkiympäristön toimiala on kartoittanut mahdollisia saunapaikkoja 
osana selvitystä uusien toimintojen paikoista Helsingin rantareiteillä 
(Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:7) yhteistyössä kaupunginkans-
lian elinkeino-osaston ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa sekä 
voimassa olevista asemakaavoista, että tulevaisuudessa kaavoitettavil-
ta alueilta. Edellä mainitut kolme paikkaa valikoituivat ensimmäiseen 
saunapaikkahakuun, sillä niissä oli jo valmiiksi kaavoitettu saunapaik-
ka.  

Seurasaaressa on voimassa asemakaava nro 11130 vuodelta 2004. 
Seurasaaren uimalan käytössä oleva alue on määritelty kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaksi alueeksi (VV/s), jolla sijaitsevat pukusuojaraken-
nukset, aidat ja muut rakennelmat on säilytettävä. Muutos- ja korjaus-
työt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Li-
säksi alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa palvelevan, mittakaaval-
taan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-
töön soveltuvan saunan.

Uimalaan pyrittiin toteuttamaan saunaa kaupungin omana hankkeena 
vuonna 2009, mutta hanke jouduttiin perumaan johtuen kaupungin ta-
loudellisesta tilanteesta. 

Helsingin merellisen strategian 2030 (kaupunginhallitus 11.3.2019 § 
188) mukaisesti kaupunki haluaa edistää rantojen palveluiden kehittä-
mistä sekä edellytyksiä uusien merellisten palveluiden synnylle. Merel-
lisiä virkistyskohteita suunnitellaan siten, että jokainen helsinkiläinen 
pääsee nauttimaan niistä. Myös Helsingin uudessa kaupunkistrategias-
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sa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293) mainitaan, että 
”Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merelli-
siä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä me-
rellistä yrittäjyyttä edistäen.” Edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti 
saunapaikkojen hakumenettelyn järjestäminen oli myös kaupunkiympä-
ristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun vuo-
den 2021 toimintasuunnitelmassa.

Uimarannan nykyinen toiminta

Seurasaaressa toimii kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä uima-
ranta, joka on Helsingin kahdesta nudistirannasta toinen. Seurasaaren 
uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, aidatut alueet. Seurasaaren 
uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018 – 2020 aikana vaihdel-
leet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimarantaa voi-
daan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään pienenä uima-
rantana, koska Helsingissä 15 uimarantaa, jossa on enemmän käynti-
kertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön lisäksi Seurasaa-
ren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 käyntikertaa. 
Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren Uimarit ry. 

Uimarantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannal-
la on uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin läh-
de. Toisaalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pin-
ta-alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajem-
paakin käyttäjäkuntaa.

Liitteenä 2 on havainnekuva uimalan alueesta saunaa varten osoitetta-
vasta alueesta. 

Saunaa varten osoitettava alue on noin viidesosa uimalan alueesta. 
Suunniteltu sauna jäisi alueen eteläosan kallion taakse ja uimalalle jää 
edelleen riittävän suuri alue. Sekä miesten että naisten puolelle jää 
hiekkarantaa, rantakallioita ja rauhallisia oleskelupaikkoja.

Hakumenettely ja hankkeen valmistelu

Tontinluovutusta koskevien linjausten (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 
220) mukaisesti tonttien varaajien valinta tapahtuu pääsääntöisesti 
avoimella hakumenettelyllä tai kilpailulla ja tämän vuoksi myös nämä 
saunapaikat on päätetty laittaa kaikille avoimeen hakuun, jossa vuokrat 
on ennalta määritelty ja toteuttajien valinta tapahtuu laadullisin kritee-
rein.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa säilyttäen myös uimalan nykyiset toiminnot. Hakumenette-
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lyn arviointikriteereissä on lisäksi painotettu saunapalveluiden tarjoa-
mista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi myös uimarannan 
nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka myötä nykyistä 
useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyisin suljetuksi 
mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan. 

Saunapaikkojen haun reunaehtoina rakennuksen ja suunnitellun toi-
minnan tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja 
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot 
sekä yhteensopivuus uimalan ja yleisen virkistysalueen toiminnan 
kanssa.

Uimalan nykykäyttäjien (mm. naturistien) yksityisyys on huomioitu ha-
kumenettelyn vaatimuksissa siten, että uimalan ja saunan alue tulee 
erottaa toisistaan vuokra-alueen rajalle rakennettavalla, uimalan nykyi-
seen aitaan yhteensopivalla aidalla tai käyttäen purettavia aidan osia. 
Muutokset tulee tehdä alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Ha-
kumenettelyä on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa mukana on ol-
lut tontit-yksikön lisäksi mm. kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan, 
kaavoituksen sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun edustajia. 

Hakuilmoitus Seurasaaren osalta kokonaisuudessaan on lausuntoesi-
tyksen liitteenä 3.

Sauna on voimassa olevan asemakaavan mukainen

Seurasaaren asemakaava on vuodelta 2004. Kaava valmisteltiin tällöin 
normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti siten, että asemakaavaluon-
nos asetettiin viralliseksi määräajaksi nähtäville ja kaavaluonnoksesta 
toimitettiin asianosaisten (mm. naapurikiinteistöjen omistajien ja maan-
vuokralaisten sekä alueen merkittäviä toimijoiden) kuuleminen. Kaavan 
sisältö määräyksineen on edelleen ajankohtainen eikä kaavan uusimi-
seksi ole tullut aloitteita.

Vuonna 2009 suunnitellun kaupungin saunahankkeen toteutumatta 
jääminen ei myöskään johtunut asemakaavasta tai merkinnyt asema-
kaavan tavoitteista luopumista.

Asemakaava sallii uimalan muutos- ja korjaustyöt sillä ehdolla, että 
alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Asemakaavoitus ja kaupun-
ginmuseo ovat katsoneet, että hakumenettelyn kriteereissä mahdollis-
tetut muutokset ovat asemakaavan mukaisia eivätkä heikennä uimala-
alueen arvoa.

Seurasaaren alueella asemakaava ei mahdollista saunarakennuksen 
sijoittamista muualle kuin uimalan VV/s- merkitylle alueelle. Seurasaa-
ren muilla alueilla on puistomerkinnät VP/s ja VP-1/s. VP/s-alue on kult-
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tuurihistoriallisesti arvokas kansanpuisto, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Kansan-
puistoajalta periytyvät rakennukset, tiet, polut ja puistorakennelmat ku-
ten siltarakennelmat, portaat, muurit, kaivot ja laiturit tulee säilyttää ja 
mahdollisuuksien mukaan palauttaa. VP-1/s-alue on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas museotoimintaa ja virkistystä palveleva puistoalue, jolle 
saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä ke-
vyitä rakennelmia. Aluetta tulee hoitaa ympäristöön sopivalla tavalla. 
Aluetta ei saa aidata. Määräysten lisäksi VP/s ja VP-1/s-alueilla on eri 
osa-alueiden hoitoa ohjaavia merkintöjä s-1, s-2, s-3 ja s-4.

Läntiseen ja Itäiseen Pukkisaareen (merkintä VP-2/s) saa siirtää mu-
seorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä kevyitä raken-
nelmia, jotka sopivat ympäristöön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen maisemaan. Pukkisaarissa ei ole kunnallistekniikkaa ja saariin on 
hankalat kulkuyhteydet, minkä takia Pukkisaaret eivät ole saunahank-
keelle sopiva paikka ilman kaupungin suuria kunnallisteknisiä ym. in-
vestointeja.

Käsittely

01.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Esitän, että lausuntoehdotus muutetaan 
muotoon: 
Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan 
hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen 
toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä 
uimalan nykyistä aluetta.

Kannattaja: Marleena Isomaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdottir Sandelinin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 9
Tarik Ahsanullah, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, 
Tuomas Nevanlinna, Arvind Ramachandran, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa
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Tyhjä: 2
Amanda Pasanen, Katri Penttinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
2 (2 tyhjää).

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
Taina Niemeläinen, kiinteistöasiantuntija, puhelin: 310 27335

taina.niemelainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 34

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia kes-
keisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Haku-
menettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valittiin 
loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päättä-
nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan mielestä pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisölli-
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syyttä ja saunaperinnettä painottava hanke sopivampi kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaseen miljööseen. Yleiseen käyttöön tulevien saunojen 
yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pienimuotoista kahvila- ja ra-
vintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo saunatoi-
minnan vahvistavan uimarannan tunnettavuutta kaupunkilaisten kes-
kuudessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja laajentavan käyttäjäkuntaa. 
Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä Seurasaaren suositun ranta-
reitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sauna-
palveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään piene-
nä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan käy-
tössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa uima-
latoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.
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Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuok-
rat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minttu Perttula. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Veronika Honkasalo: Korvataan toinen kappale kokonaan seuraavalla 
kappaleella:

”Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.”

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula

Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Lisäksi lisätään kolmannen kappaleen lauseen 
"Arviointiryhmä on päättänyt nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi...." 
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jälkeen seuraavaa lause: ”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä 
pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisöllisyyttä ja saunaperinnettä painotta-
va hanke sopivampi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus 3:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren 
saunahankkeen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren uimala-
alueen saunahankkeen perumista ko. alueelle ja esittää etsittäväksi 
saunalle uutta paikkaa esimerkiksi Pukkisaariin, joihin kaavan mukaan 
"saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä 
kevyitä rakennelmia"

Voimassa olevassa vuoden 2004 asemakaavassa 11130 uimarannalla 
on merkintä VV/s: ”Uimaranta-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ui-
maranta-alue. Pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on 
säilytettävä. Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kult-
tuurihistoriallinen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa 
palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että 1000 neliömetrin lohkai-
su uimarannasta vaarantaa ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan ympäristön suojelemisen. Vuonna 1906 perustetun, naturisti-
rantana toimivan uimalan käyttö on runsasta ja palvelee myös talviui-
mareita. Se on perustamisestaan asti lunastanut paikkansa rauhallise-
na ja turvallisena uimapaikkana myös naisille. Uimalan aidatun alueen 
sisälle uskaltautuu sellainenkin henkilö, jolle yleiselle uimarannalle me-
no on syystä tai toisesta ylivoimaista. Siellä kukin voi olla omana itse-
nään, ilman tuijotusta ja epämukavaa huomiota tai häirintää.

Naisten puolella kävijöitä on runsaasti, joten kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että naisten alueesta suunniteltu lohkaisu pol-
kee pahasti juuri naisten oikeuksia. Hanke pienentäisi naisten puoleista 
ranta-aluetta varjoisine männikköineen käytännössä puoleen nykyises-
tä. Saunalta jäljelle jäävä alue olisi pääasiassa jyrkkää kalliorinnettä, 
jolla ei ole mahdollista oleskella turvallisesti. 

On aika ilmeistä, että suunniteltu sauna oheispalveluineen muuttaisi 
täysin uimalan luonteen ja siten koko alueen käytön. Vaarana on, että 
se tekisi naistenpuolen nykyisenlaisen käytön mahdottomaksi. Lisäksi 
rauhallinen, ainutlaatuinen luontokohde vastapäätä suojeltua lintujen 
pesimäsaarta ja perinteinen arvokas kokonaisuus tuhoutuisi peruutta-
mattomasti.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomioi lausunnossaan myös sen, 
että uimalan kävijät eivät katso tarvitsevansa eivätkä halua saunaa ui-
malaan. Ei edes erittäin runsas ja aktiivinen talviuintiväki. Vanha, sau-
nan mahdollistava kaava tehtiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten il-
man perusteellista pohdintaa ja keskustelua. Aikoinaan ei myöskään 
nähty luonnon itseisarvoa parantavan virkistyksen lähteenä siten kuin 
tänä päivänä. 

Kannattaja: Mahad Ahmed

Veronika Honkasalon vastaehdotuksesta 1 ja Hilkka Ahteen vastaeh-
dotuksesta 3 äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus 
äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. 

Lopuksi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesta lisäyk-
sestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti 
muutettuna 
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika 
Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Ni-
na Miettinen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 2
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus 1 voitti Hilk-
ka Ahteen vastaehdotuksen 3 äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 4
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
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Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 5
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalai-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo

Tyhjä: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen

Poissa: 0

Äänten mentyä tasan 5 - 5 (3 tyhjää) puheenjohtajan ääni ratkaisi, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 163
Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan 
kentän jäädyttämisestä

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannattaman, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan talvi-
kausina luistelukentäksi.

Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mahdollistamalla 
talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveyshyötyä. Asukkaita 
olisi kuunneltava. Kenttä on jäädytetty aiemminkin eikä pienen kentän 
jäädyttäminen ole kohtuuttoman suuri kustannuserä.

14 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Pia Kopran palautusehdotus 

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Vil-
le Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Kor-
pinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto 
Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, 
Coel Thomas, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 203 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/26
01.06.2022

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

Ei-äänet: 7
Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 3
Mari Holopainen, Heimo Laaksonen, Mikko Paunio

Poissa: 3
Mikael Jungner, Suldaan Said Ahmed, Aino Tuominen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta alueen luistelukentistä
2 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Talin puistotien varrella oleva urheilukenttä jäädytetään talvikausi-
na luistelukentäksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut vastaa pääasiassa lii-
kuntapuistoissa sijaitsevista tekojääradoista ja suuremmista luistelu-
kentistä. Kaupunkiympäristön toimiala puolestaan vastaa yleisillä puis-
toalueilla olevista pienemmistä luistelukentistä. Aloitteessa ehdotettu 
hiekkakenttä Talin puistotien varrella ei kuulu talvisin jäädytettäviin 
kenttiin. Kaikkien jäädytettäviksi sopivien puistokenttien jäädyttäminen 
ei ole mahdollista nykytilanteessa ennen kaikkea kustannussyistä. 

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan arvioinut, että Talin 
alueella pienten luistelukenttien verkosto on riittävä ja toimiva. Lähim-
mät luistelukentät on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Vastaus on 
kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta alueen luistelukentistä
2 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 136

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 321

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

02.05.2022 Ehdotuksen mukaan
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Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa esityksen uudelleen val-
misteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan talvikausina 
luistelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mah-
dollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveyshyö-
tyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että kenttä 
on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt perustelut 
heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuserä ver-
rattuna siitä saatavaan hyötyyn.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 142

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiset alueet palvelun kunnossapitoyksikkö tilaa Helsingin kaupungin 
palveluverkkoon kuuluvien pienten luistelukenttien jäädyttämisen sopi-
musurakoitsijoiltaan ja liikuntapalvelut vastaa puolestaan ulkoliikunta-
alueilla sijaitsevista suuremmista jäädytettävistä kentistä.

Puistojen pienet jääkentät löytyvät Helsingin palveluverkkokartasta. 
Alueen lähimmät kentät on esitetty kartassa (liite 1).

Valtuustoaloitteessa ehdotettu kenttä ei kuulu Helsingin kaupungin tar-
joamaan palveluverkon talvisin jäädytettäviin kenttiin. Kaikkien jäädytet-
täviksi sopivien puistokenttien jäädyttäminen ei ole mahdollista nykyti-
lanteessa ennen kaikkea kustannussyistä. Palveluverkosto tarkistetaan 
osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Tällä alueella pienten luistelu-
kenttien verkosto on riittävä ja toimiva.

Käsittely

08.03.2022 Ehdotuksen mukaan
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Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Kaupunkiympäristölautakunta palauttaa esityksen 
uudelleen valmisteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan 
talvikausina luistelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mah-
dollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveyshyö-
tyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että kenttä 
on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt perustelut 
heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuserä ver-
rattuna siitä saatavaan hyötyyn.

Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

01.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Immonen, projektijohtaja: 31026737

ville.immonen(a)hel.fi
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§ 164
Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhan-
kaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannat-
tamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmis-
teltavaksi ja luovutaan kaikista suunnitelmista selvittää Vanhankaupun-
ginkosken länsihaaran padon purkamista.

15 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir San-
delin, Jussi Chydenius, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Ka-
tariina Miettinen, Sami Muttilainen, Kimmo Niemelä, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, 
Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Heimo Laakso-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita 
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Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen

Tyhjä: 3
Maaret Castrén, Tuomas Nevanlinna, Hannu Oskala

Poissa: 3
Mikael Jungner, Pia Kopra, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Ville Jalovaara jätti eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin:

Jätän päätökseen eriävän mielipiteen. Asian jatkoselvitykselle ei ole 
asiallisia perusteita. Vanhankaupunginkosken ainutlaatuinen historialli-
nen kokonaisuus tulee säilyttää nykyisessä asussaan.

Valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Nuutti Hytti-
nen, Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Laura Kolbe, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Sax-
berg, Ilkka Taipale ja Sinikka Vepsä jättivät eriävän mielipiteen samoin 
perusteluin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki käynnistää välittömästi toimet suunnitelman laatimiseksi 
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Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamises-
ta.        

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita. Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityksiä 
ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 11.3.2020 
§ 89, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden 
poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. 
Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala käynnisti 
päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2022 myöntä-
nyt Helsingin kaupungille vesilain mukaisen luvan Vanhankaupungin-
kosken itähaaran uoman kunnostamiseen. Päätös on lainvoimainen ja 
itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt voidaan käynnistää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Kaupunginhallitus esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat 
selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan 
toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reu-
naehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoi-
hin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriym-
päristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kalakantoihin ar-
vioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee 
arvioida ja ratkaista selvityksen yhteydessä. Itähaaran kunnostusta ei 
käynnistetä ennen selvityksen valmistumista. Suunnitelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen 
infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisään-
tymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia kos-
kevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on ole-
massa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdo-
tukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvi-
tysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet
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Vuonna 2014 valtuutettu Jukka Relanderin aloitteeseen vastaamisen 
osana kaupunki selvitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja 
padon käsittelyn erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan 
purkamista. Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridi-
sesti erittäin monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin pai-
navat perustelut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuu-
desta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee 
kattaa purkamisen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuuri-
historiallisiin arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
9.1.2017 § 27, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Vuonna 2018 valtuutettu Atte Harjanteen tekemässä aloitteessa esitet-
tiin, että kaupunki toteuttaa Vanhankaupunginkosken padon osittaisen 
tai kokonaisen purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioin-
nin tarvittavassa laajuudessa ja valmistelee suunnitelman padon pur-
kamisesta, mikäli se on arvion pohjalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 
itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.
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Tämän hetkinen tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999, jolloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti ja kunnostukseen on varauduttu inves-
tointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
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minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan, että asemakaavamuutos, jolla 
kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suojelumerkintä 
s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoituksellista 
mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmiselvästi maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja rakennushisto-
riallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi MRL 54 §:ssä 
säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 24.2 §:ssä 
säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua koskevan 
edistämisvelvoitteen vastainen.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että patoa ja sen ympäristöä 
koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen valossa patoa kos-
kevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten padon purkaminen 
voi olla rakennussuojelua koskevan oikeudellisen sääntelyn kannalta 
haasteellista mutta ei mahdotonta.
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Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan välttä-
mättä tunnisteta täysin padon purkamisen positiivisia vaikutuksia uha-
nalaisten vaelluskalakantojen elpymiseen. Selvityksessä todetaan, että 
Vanhankaupunginkoskella olisi mahdollista yhdistää sekä historiallisen 
ympäristön vaaliminen että luonnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat 
huomioiva vaihtoehto.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5–6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 392

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

23.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Anni Sinnemäen ensimmäinen vastaehdotus: 

Korvataan esittelijän perusteluissa kappaleet 6 ja 7 seuraavasti: 

“Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella tavalla.

Kaupunginhallitus esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat 
selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan 
toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reu-
naehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoi-
hin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriym-
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päristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kalakantoihin ar-
vioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee 
arvioida ja ratkaista selvityksen yhteydessä. Itähaaran kunnostusta ei 
käynnistetä ennen selvityksen valmistumista. Suunnitelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen 
infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisään-
tymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia kos-
kevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on ole-
massa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdo-
tukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvi-
tysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.”

Kannattaja: Minja Koskela

Anni Sinnemäen toinen vastaehdotus:

Poistetaan kappaleesta 22 seuraava lause: Muutoksella tuskin saavu-
tetaan riittävästi hyötyjä, jotta hankkeen hyödyt yleiselle ja yksityiselle 
edulle olisivat vesiluvan intressivertailussa suuremmat kuin haitat esi-
merkiksi suojelluille kulttuuri- ja luontoarvoille.

Muutetaan kappale 23 seuravaaksi: “Selvityksen perusteella voidaan 
todeta, että patoa ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa 
esitetyn selvityksen valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän ku-
moaminen ja siten padon purkaminen voi olla rakennussuojelua koske-
van oikeudellisen sääntelyn kannalta haasteellista mutta ei mahdoton-
ta.”

Kappale 24 muutetaan seuraavasti: “Finnish Consulting Group Oy:n 
(FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistuneen Vanhankaupunginkosken 
padon purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnissa tode-
taan, että padon purkamisen myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset 
ovat pienemmät kuin sen säilyttämisen. Yhteiskunnallisten vaikutusten 
arvioinnissa ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta täysin padon purkami-
sen positiivisia vaikutuksia uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymi-
seen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi 
mahdollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että 
luonnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. “
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Poistetaan kappaleesta 29: “Vastaus on kaupunkiympäristölautakun-
nan esittelijän esityksen mukainen. Vastaukseen ei sisälly kaupun-
kiympäristölautakunnan esitystä, jonka mukaan kaupunki päättää ryh-
tyä tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, koska aikaisempaan 
kaupunginvaltuuston päätöksen perustuvat toimet itähaaran kunnosta-
miseksi ja kunnostuksen vaikutusten seuraamiseksi ja selvittämiseksi 
ovat vielä käynnissä. “

Kannattaja: Minja Koskela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen 
mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

16.05.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 49

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita.  Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityk-
siä ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousues-
teiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman no-
peasti. Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala 
käynnisti päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021, ja vesilupahakemus on vireillä. Mikäli vesilupa myönne-
tään, itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt käynnistetään 
heti tämän jälkeen.

Kunnostuksen jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikutuksia kalojen 
liikkumiseen, eläimiin, kasveihin, vedenlaatuun ja ympäristöön. Itähaa-
ran kunnostuksen vaikutusten seuraamisen yhteydessä ryhdytään val-
tuuston päätöksen mukaisesti selvittämään padon osittaisen tai koko-
naan purkamisen ympäristövaikutuksia. Samalla selvitetään voidaanko 
patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menete-
tään.

Aloitteessa esitettyjen toimien sijasta tulee jatkaa asian edistämistä 
kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti: kun-
nostaa Vanhankaupunginkosken itähaara, seurata kunnostuksen vai-
kutuksia ja laatia kaupunginvaltuuston 11.3.2020 päätöksessä mainitut 
lisäselvitykset.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander teki vuonna 2014 valtuustoaloit-
teen koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
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purkamista. Relanderin aloitteeseen vastaamisen osana kaupunki sel-
vitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja padon käsittelyn 
erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan purkamista. 
Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridisesti erittäin 
monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin painavat peruste-
lut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei kuiten-
kaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee kattaa purka-
misen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
vuonna 2017, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Samana vuonna kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne teki valtuustoaloit-
teen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja 
suunnittelusta. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki toteuttaa Vanhan-
kaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhteis-
kunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa ja 
valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on arvion poh-
jalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 
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itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.

Tämän hetken tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999. Silloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti, ja vesilupa on vireillä. Kunnostukseen 
on varauduttu investointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet
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Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvan intressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojelluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan sivulla 25, että asemakaavamuu-
tos, jolla kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suoje-
lumerkintä s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoi-
tuksellista mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmisel-
västi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja ra-
kennushistoriallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi 
MRL 54 §:ssä säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 
24.2 §:ssä säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua 
koskevan edistämisvelvoitteen vastainen.

Näin ollen selvityksen peurusteella voidaan todeta tiivistäen, että patoa 
ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen 
valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten 
padon purkaminen ei ole rakennussuojelua koskevan oikeudellisen 
sääntelyn kannalta mahdollista.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
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rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi mah-
dollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että luonnon 
ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. Padon pur-
kamista ja kosken ennallistamista pienemmillä kustannuksilla pystytään 
toteuttamaan kompromissiratkaisu, mikä tarkoittaa kosken itähaaran 
kunnostamista. Lisäksi tulee huomioida aikaisempien arviointien tulok-
set ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanta siihen, että padon purkami-
sen edellyttämä asemakaavan muutos olisi todennäköisesti MRL:n 
54§:n vastainen.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5-6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
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ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Käsittely

01.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Kannattaja: Sami Kuusela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että kaupunginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin 
Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.  

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
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dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu.  Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain. 

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana. 

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat. 

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami 
Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Katri 
Penttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Si-
vonen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 12-1. 

25.01.2022 Pöydälle

11.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, projektinjohtaja: 31027839

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 165
Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä 
syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät, että Hel-
singin eri kaupunginosiin nimettäisiin katuja Mannerheim-ristin saanei-
den, Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritarien muistoksi. 
Mannerheim-risti on kunniamerkki, joka saatettiin antaa sotilasarvosta 
riippumatta sodan aikana osoitetun erikoisen urheuden, taistellen saa-
vutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkaasti johdettujen sotatoimien 
palkinnoksi. Kaksiluokkainen Mannerheim-risti perustettiin vuonna 
1940 Talvisodan jo päätyttyä Vapaudenristin ritarikuntaan. Kunniamer-
kin saajasta käytetään nimitystä Mannerheim-ristin ritari. Mannerheim-
risti on sen harvinaisuuden ja sen vaatimien erityisansioiden vuoksi 
Suomen arvostetuin kunniamerkki. Helsingissä on syntynyt 12 Man-
nerheim-ristin ritaria. 

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnot.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 227 (501)
Kaupunginvaltuusto

Asia/28
01.06.2022

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

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että vastaavia 
aloitteita on aiemmin tehty kaksi ja että nimistötoimikunnan tavoitteena 
on jo pitkään ollut Mannerheim-ristin ritareiden muistaminen jossakin 
sopivassa nimeämistilanteessa. Kaupungin nimistöstä kuitenkin vain 
noin kahdeksan prosenttia on sellaisia, joissa kunnioitetaan yhden 
henkilön muistoa. Näin ollen kaikkien 12 ritarin muistaminen samanar-
voisesti eri kaupunginosissa ei ole osoittautunut mahdolliseksi. Sen si-
jaan kaavanimeä kevyemmin toteuttavissa oleva muistolaatta pitkäai-
kaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä tai muistopuu tai vaikkapa 
muistopenkki lähistöllä voisivat olla sopiva tapa kunnioittaa Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa ja tuoda sitä nykykaupunkilaisten tietoi-
suuteen ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa.

Lisäksi nimistötoimikunta on asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- 
ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa 
voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-
ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon 
ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. 
Yhteistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsitte-
lyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoitus-
palveluun.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 373

HEL 2021-011576 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 99

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Hankenumero 5264_210

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asiassa kuultu nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamas-
saan lausunnossa 8.12.2021, että nimistönsuunnittelu on osa kaupun-
kisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu 
kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vank-
ka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun 
alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmä-
nimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. Helsin-
gin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja tulee 
nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaavanimis-
tä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi annettuja 
niin sanottuja muistonimiä.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että yksittäisten Helsingissä syn-
tyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavien muistoni-
mien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalve-
lun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämäs-
sä kohdetta, jossa voitaisiin paikan virallisen nimeämisen kautta muis-
taa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. 
Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson 
kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Nimeämisesi-
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tys on tarkoitus tuoda nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 ai-
kana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun, jossa pai-
kan nimeämisen valmistelu jatkuu.

Aikaisemmat valtuusto- ja muut aloitteet

Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä 
on ehdotettu jo aiemmin; viimeksi 4.6.2014 valtuutettu Risto Rautavan 
ym. tekemässä valtuustoaloitteessa, ja sitä ennen Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n tekemässä aloitteessa syksyllä 2007. Sijainniltaan, 
merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan arvokasta, ai-
emmin nimeämätöntä paikkaa ei ole toistaiseksi tullut nimettäväksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.12.2021 § 93

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon: 

Nimistötoimikunta keskusteli Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, 
joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-
ristin ritareiden mukaan. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Hel-
singin nimistöä kohtaan.

Mannerheim-ristin ritareiden muiston kunnioittaminen Helsingin nimis-
tössä on nimistötoimikunnalle tuttu toive ja haaste. Mannerheim-ristin 
ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on toivottu jo aiem-
min; viimeksi vuonna 2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä 
valtuustoaloitteessa ja sitä ennen vuonna 2007 Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n aloitteessa. Nimistötoimikunta on antanut näistä 
aloitteista lausuntonsa 10.9.2014 (§ 67) ja 17.10.2007 (§ 92). Toistai-
seksi Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavaa ja arvokkuu-
deltaan sopivaa, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole tullut nimettä-
väksi, mutta toive ja pyrkimys tavoitteen saavuttamiseksi on ollut kai-
ken aikaa tiedossamme.
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Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitel-
laan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, 
ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että 
annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäris-
töön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saate-
taan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan 
tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan 
kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen mää-
rä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin 
henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Suomen pääkaupungissa ei ole mahdollista huomioida kaavanimistön 
keinoin kaikkia siellä eri aikoina ja monin eri tavoin ansioituneita ihmi-
siä. Emme pidä mahdollisena, että kutakin Helsingissä syntynyttä 
Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin yksittäisellä asemakaavaan 
merkityllä muistonimellä – etenkään niin, että nämä eri puolilla kaupun-
kia sijaitsevat ennestään nimeämättömät paikat tulisivat nimettäväksi 
yhtä aikaa ja olisivat sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalli-
selta toteutukseltaan yhtä arvokkaita. Kaavanimeä kevyemmin toteut-
tavissa oleva muistopenkki, muistopuu tai vaikkapa muistolaatta pitkä-
aikaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä voisi tuoda Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja 
osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. 

Yksittäisten henkilöiden muistoa kantavien kaavanimien sijasta nimistö-
toimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa voi-
taisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin 
ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja 
Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Yh-
teistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsittelyyn 
kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalve-
luun.

10.11.2021 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 166
Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Hel-
singin katunimistöön

HEL 2021-012414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloittees-
saan 3.11.2021 mm., että Helsinki tunnetaan luontonsa ja viihtyisyy-
tensä lisäksi merellisyydestään. Kaupunki kasvaa ja uusia asutuskes-
kuksia rakennetaan meren tuntumaan, kuten Sompasaareen ja Laaja-
saloon, joista molemmat sijaitsevat meren lähellä. Meri tunnetaan ka-
loistaan ja Helsingissä moni kalastaa. Merellisen sijaintinsa vuoksi Hel-
singissä on kalastettu jo satojen vuosien ajan. Helsingistä ei kuitenkaan 
löydy Kalastajankatua, vaikka monilla muilla rannikkokaupungeilla on 
oma Kalastajankatunsa. Kotimaisten kielten keskus sekä Kuntaliitto 
ovat antaneet suosituksen siitä miten uusia tien ja kadun nimiä pitäisi 
nimetä. Uuden kadun nimen suositellaan olevan osuva, kotoisa ja 
helppo kirjoittaa. Siinä voidaan ottaa huomioon alueen ominaispiirre 
sekä historialliset seikat. Kadun nimen ei toivota olevan pitkä. Esitäm-
me, että Helsinkiin tulisi oma Kalastajankatu.
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Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnot.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin ja niissä oleviin lukui-
siin esimerkkeihin viitaten, että Helsingissä on jo vanhastaan suosittu 
nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät merellisyydestä kumpuaviin teemoi-
hin.

Lisäksi Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankau-
punginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -
niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen ran-
tapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavas-
sa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on 
joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä. Uusia kaavanimiä suunniteltaes-
sa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja 
suunniteltu nimistö, koska pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen 
helpottamiseksi saman alkuisten tai saman tyyppisten kadunnimien tu-
lisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu 
joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalas-
tajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaa-
vahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia 
katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se on käsitellyt Seida Sohrabin 
13.10.2021 yhdessä toisen valtuutetun kanssa tekemän saman sisäl-
töisen aloitteen 2.5.2022 (HEL 2021-011568). Tuolloin valmistelussa 
on jäänyt huomaamatta, että sama aloite on jätetty myöhemmin laa-
jemman allekirjoittajaryhmän toimesta, minkä vuoksi aloitevastaus esi-
tellään nyt uudestaan saman sisältöisenä, mutta niin, se esitellään 
kaupunginvaltuustolle.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 371

HEL 2021-012414 T 00 00 03

HEL 2021-011568

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 167
Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Teija Makkonen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tapulikaupungin liikuntapuistoon rakennetaan kaupungin lii-
kuntapalvelujen hallinnoima kiinteä ja lämmin jalkapallohalli.

Kaupunginhallitus ei kannata aloitteessa ehdotetun jalkapallohallin ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Kiinteät jalkapallohallit 
ovat haasteellisia ennen kaikkea lämpimän vuodenajan käytön osalta 
sekä niiden korkeiden investointi- ja käyttökustannusten takia.

Kaupungilla on kaksi omaa kiinteää jalkapallohallia, Myllypurossa sijait-
seva Pallomylly ja Talin jalkapallohalli. Näiden suosituin käyttöaika on 
lokakuusta maaliskuun loppuun. Kesäkaudella jalkapalloilijat mieluum-
min pelaavat ulkona ja kiinteät hallit ovat varsin vähäisellä käytöllä. 
Ympärivuotisen käytön puute korostaa kiinteän jalkapallohallin korkeita 
investointikustannuksia, jotka ovat liikuntapalvelujen arvion mukaan 
noin 15─20 miljoonaa euroa.

Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on liian 
pieni (4 660 m²) kiinteää jalkapallohallia varten. Pallomyllyn koko on 
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noin 10 000 m² ja Talin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ai-
noa kaavoituksen puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijait-
see Vuosaaren liikuntapuistossa.

Korkeiden investointikustannusten ja vähäisen kesäkäytön vuoksi kiin-
teitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina juurikaan rakennettu. Niiden 
sijaan on rakennettu Best Hall -tyyppisiä kevytrakenteisempia halleja 
tai ylipainehalleja, joille on tehty aiempaa tukevammat perustukset. Täl-
laisten hallien investointikustannukset ovat kiinteitä halleja huomatta-
vasti matalammat, noin 3─5 miljoonaa euroa. 

Helsingissä on tällä hetkellä kymmenen jalkapalloseurojen hallinnoi-
maa ylipainehallia, joista suurin osa lasketaan alas kesän ajaksi. Uusia 
on suunnitteilla ainakin Lauttasaareen, Kumpulanlaaksoon, Vuosaa-
reen ja Laajasaloon. Kaupungilla ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa runsaan 
energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi.

Jalkapallon kesäkauden harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat Helsingissä 
hyvällä tasolla, mutta talviolosuhteiden parantamiseen on selkeä tarve. 
Leutoina talvina kiinteiden ja ylipainehallien ohella pelataan lämmitetyil-
lä ulkotekonurmikentillä, joita on tällä hetkellä yhdeksän. Näistä kolme 
on kaupungin ja kuusi jalkapalloseurojen. Lämmitettävien tekonurmien 
määrää olisi tarpeen lisätä joko kaupungin omina kenttinä tai yhteis-
työssä seurojen kanssa. 

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. 
Lautakunta on äänin 8−4 puoltanut ajatusta, että Tapulikaupungin lii-
kuntapuistoon voisi selvittää Best Hall -hallin rakentamista yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tähän ei kuitenkaan ole tällä 
hetkellä varattu määrärahaa eikä hanke ole liikuntapaikkarakentamisen 
investointiohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei 
sillä ole asiaan lausuttavaa.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 374

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 33

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
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puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
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den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä. 
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Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen
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Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 168
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon 
parantamisesta

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Aurinkolahden liikenneturvallisuu-
den parantamisesta

 valtuutettu Matias Pajulan aloite omista vaakunista Helsingin kau-
punginosille

 valtuutettu Matias Pajulan aloite Tehtaankadun nimeämisestä uu-
delleen Zelenskyinkaduksi

 valtuutettu Johanna Nuortevan aloite oppilashuollon henkilöstön 
pääsystä koulujen käyttämään Wilma-järjestelmään

 valtuutettu Coel Thomasin aloite 24h metro -selvityksestä

 valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä kaupungin 
keskeisille paikoille vieville ajoväylille

 valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite liikenneturvallisuu-
den parantamisesta Hyväntoivonpuistossa 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 138
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:

 Juhana Vartiainen, ersättare Heimo Laaksonen 
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 Sari Sarkomaa, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Nina Suomalainen, ersättare Mukhtar Abib
 Fatim Diarra, ersättare Johanna Sydänmaa
 Johanna Nuorteva, ersättare Nina Miettinen
 Emma Kari, ersättare Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 Timo Harakka, ersättare Fardoos Helal
 Veronika Honkasalo, ersättare Ajak Majok
 Mai Kivelä, ersättare Sandra Hagman
 Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 Eva Biaudét, ersättare Petrus Pennanen
 Nina Grotenfelt, ersättare Byoma Tamrakar
 Harry Harkimo, ersättare Kimmo Niemelä
 Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Mari Holopainen 
 Pia Pakarinen
 Atte Kaleva

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
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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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§ 139
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Ozan Yanar och Terhi Peltokorpi valdes till protokolljuste-
rare med ledamöterna Nuutti Hyttinen och Elisa Gebhard som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Ozan Yanar 
och Terhi Peltokorpi till protokolljusterare med ledamöterna Nuutti Hyt-
tinen och Elisa Gebhard 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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§ 140
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde Joona Turtiainen till ersättare i stadsmiljönämn-
den (Otto Meris henkilökohtainen varajäsen) för sin mandattid.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Joona Turtiainen till ersättare i stads-
miljönämnden på förslag av Maarit Vierunen.

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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ___________________ till ersättare i stadsmil-
jönämnden (personlig ersättare för Otto Meri) för stadsfullmäktiges 
mandattid.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 232) Otto Meri (Saml) till ersättare i 
stadsmiljönämnden för stadsfullmäktiges mandattid.
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När Laura Rissanen anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som 
medlem i stadsmiljönämnden valde stadsfullmäktige 27.4.2022 Otto 
Meri till ledamot i stadsmiljönämnden för stadsfullmäktiges mandattid. 
Då blev hans uppdrag som ersättare ledigt.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroen-
devald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 387

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto valitsee ___________________ kaupunkiympäri-
stölautakunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

16.05.2022 Pöydälle

11.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 27.04.2022 § 97

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 medgav Laura Rissanen avsked från förtroendeuppdraget som 
medlem i stadsmiljönämnden

 valde Otto Meri till medlem i stadsmiljönämnden för den återståen-
de mandattiden. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 141
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2022-005546 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Kristi Hint avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten 

 valde Suzana Abenet till nämndeman vid tingsrätten för stadsfull-
mäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 19.4.2022

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) Kristi Hint (Saml) till nämnde-
man vid tingsrätten. Hon har 20.4.2022 ansökt om avsked från sitt för-
troendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning 
från Helsingfors.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 19.4.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 388

HEL 2022-005546 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Kristi Hintille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsee Suzana Abenetin käräjäoikeuden lautamieheksi kaupungin-
valtuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 142
Bolagisering av nettobudgeterade funktioner inom stadskansliets 
team Digital grund

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna att nettobudgeterade funktioner 
inom stadskansliets team Digital grund överförs till ett aktiebolag. Bola-
get fortsätter affärsverksamheten omedelbar efter grundandet och sta-
den äger det till 100 %.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige godkänner bolagiseringen, men förutsät-
ter att staden fäster särskild vikt vid kontinuiteten i Digital 
grund-teamets tjänster och förbättringen av cybersäkerhe-
ten i stadens organisation när beslutet verkställs. (Jenni 
Pajunen)

Behandling

Ledamoten Jenni Pajunen Understödd av ledamoten Otso Kivekäs fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige godkänner bolagiseringen, men förutsät-
ter att staden fäster särskild vikt vid kontinuiteten i Digital 
grund-teamets tjänster och förbättringen av cybersäkerhe-
ten i stadens organisation när beslutet verkställs.

Ledamoten Laura Korpinen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjlighe-
ten att försäkra sig om att den överflyttande personalens 
arbetsförhållanden inte försämras till någon del.

Laura Korpinens förslag till hemställningskläm understöddes inte och 
förföll därför.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

1 omröstningen
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Ledamoten Jenni Pajunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Ledamoten Jenni Pajunens förslag till hemställningskläm.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret 
Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia 
Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, 
Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koske-
la, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 1
Laura Korpinen

Frånvarande: 1
Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Korpinens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite1_Dipe-yhtiö_perustamissopimus_luonnos
2 Liite2_Dipe-yhtiö_Apporttisopimus_luonnos
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3 Liite3_Dipe-yhtiö_yhtiöjärjestys_luonnos
4 Liite4_Dipe-yhtiö_Omistajastrategia_luonnos
5 Perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, luonnos_päivitetty
6 Liite6_Digitaaliset peruspalvelut_Dipe-yhtiön palveluiden laajuus
7 Liite7_Dipe-yhtiö_Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
8 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
9 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto Dipe-in perustan in-house 

yhtiöittämisestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

I organisationen för Helsingfors stads strategiavdelning inom enheten 
Digitalisering ingår teamet Digital grund. Teamet Digital grund har sex 
underteam: stödtjänster, datakommunikations- och cybersäkerhets-
tjänster, server-, maskinhalls- och kapacitetstjänster, livscykeltjänster, 
applikationstjänster, hantering av kundbehov. Teamet applikations-
tjänster som är en organisatorisk del av Digital grund ingår dock inte i 
den enhet som är nettobudgeterad och därför ingår inte i de funktioner 
som bolagiseras. Digital grund inledde sin verksamhet på stadsnivå 
som en underordnad funktion till stadskansliets strategiavdelning 
1.1.2021. Satsningarna på digitalisering har stött förändringen i stadens 
verksamhetskultur och skapat en grund för behövlig hållbar förnyelse 
av verksamheten och tjänsterna.

Enligt riktlinjerna i stadens budget bildas ett in-house bolag för produk-
tion av grundläggande digitala interna tjänster inom Helsingfors stad. 
Avsikten är att bolaget inleder sin verksamhet vid ingången av 2023. År 
2021 centraliserades grundläggande digitala tjänster inom stadens sek-
torer och centralförvaltning. Beredningen av att bilda ett bolag fortsätter 
det arbetet.

Kanslichefen har tillsatt en arbetsgrupp för bolagiseringen av Digital 
grund som har till uppgift att bereda en plan för att grunda ett bolag 
som producerar grundläggande digitala tjänster, genomföra tillräckliga 
utredningar för att göra det möjligt att inleda bolagets verksamhet och 
säkerställa att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. 
Arbetsgruppen inledde sin verksamhet 21.12.2021. Bolagiseringen av 
Digital grund har utretts öppet och i nära samarbete med personalen. 
Bolaget är ett dotterbolag där staden har bestämmande inflytande. Bo-
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laget är en enhet som är anknuten till staden och staden kan köpa dess 
tjänster utan konkurrensutsättning. Bolaget ingår i gruppen andra dot-
tersammanslutningar än de som arbetar på marknadsvillkor och dess 
syfte är inte att sträva efter vinst.

Bolagets affärsverksamhet

Verksamhet i bolagsform skapar förutsättningar för att producera tjäns-
ter av hög kvalitet åt stadens kundparter på ett kostnadseffektivt sätt.

Det finns goda förutsättningar för bolagisering:

1. Den helhet som bolagiseras och de tjänster som överförs bildar 
redan i nuläget en enhetlig helhet som inledde sin verksamhet i 
början av 2021.

2. Den nuvarande enhetens organisation gör det möjligt för bolaget 
att utan störningar överta tjänster.

3. De tilläggsresurser och interna funktioner som bolaget behöver 
(stödtjänster) har identifierats.

4. Betydande effekter såsom ändringar i roller och ansvar inom 
stadens andra funktioner och det kommande bolagets gränssnitt 
har inte identifierats.

5. De avtal som staden har ingått och som gäller den digitala grun-
dens tjänsteproduktion kan i princip överföras till bolaget som 
sådana.

Vid bolagiseringen bildas ett aktiebolag som är en enhet anknuten till 
staden. I den affärsverksamhetshelhet som överförs till aktiebolaget in-
går hela den nuvarande nettobudgeterade verksamheten vid enheten 
som ingår i stadens strategiavdelning med alla tillhörande avtal och 
tjänster, exklusive applikationstjänster som förblir en del av stadskans-
liets enhet digitalisering. I utvecklingen av stadens digitala grund ingår 
ett förändringsprogram som överförs till bolagets ansvar. Programmet 
omfattar projekt, egendom och tillhörande ansvar om datakommunika-
tionsutrustning och nätverk, inklusive till exempel utvidgning av över-
vakning och hantering av nätet samt byggande av ett eget stamnät. Till 
bolaget överförs utöver personalens avtal och serviceavtal de tillgångar 
som förvärvats i balansräkningen för den nettobudgeterade enheten ef-
ter 1.1.2021 till posten oavskrivna anskaffningsutgifter vid tidpunkten 
för överföringen.

Bolaget är en strategisk partner för staden som säljer, producerar och 
utvecklar de digitala tjänster som är kritiska för staden, sektorerna, för-
valtningarna och affärsverken.
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Vid inledningsfasen ingår bolaget och staden ett gemensamt ramavtal 
om service och prissättning. Kundspecifika servicenivåer och volymer 
beskrivs i serviceavtalets bilagor som granskas som en del av årskloc-
kan för ekonomi och verksamhet. Bolagets inkomstflöde består av digi-
tala tjänster som prissätts enligt orsaksprincipen och tilläggstjänster 
som hänför sig till dem samt av kostnader för förändringsprogrammet.

Bolaget ska i sin verksamhet iaktta bestämmelserna och begränsning-
arna som gäller in house-upphandling och utförsäljning. Bolaget ska 
säkerställa att högst 5 % och högst 500 000 euro av dess omsättning 
består av tjänster som säljs till andra parter än staden eller de in 
house-enheter som staden äger till 100 %. Dessutom ska de tjänster 
som bolaget säljer inom ramen för den tillåtna utförsäljningen prissättas 
på marknadsvillkor.

Bolagets verksamhet styrs av följande riktlinjer:

1. Bolaget är en anknuten enhet som ägs av Helsingfors stad och 
som betjänar de parter som ingår i Helsingfors stadskoncern.

2. Bolagets mål är att säkerställa att det erbjuder sina kunder 
grundläggande digitala tjänster, som är effektiva och kontinuerli-
ga, till ett konkurrenskraftigt pris. Bolagets syfte är inte att sträva 
efter vinst.

3. Verksamheten utvecklas utifrån kundernas servicebehov och ef-
terfrågans utveckling.

4. Bolaget investerar måttligt i enlighet med ägarens riktlinjer, för 
att upprätthålla kontinuerliga verksamhetsförutsättningar och för 
att utveckla kostnadseffektiva tjänster.

5. Staden köper de tjänster som bolaget producerar i enlighet med 
den gällande servicekatalogen.

Ett utkast till bolagets affärsplan finns i bilaga 5.

Bolagets omfattning, roll och ställning

I verksamhetens inledningsfas anställer bolaget 140–150 personer och 
dess omsättning uppgår till ca 55 miljoner euro.

Även om bolaget inte bedriver verksamhet på den öppna marknaden 
ska det lyckas lika bra i all sin verksamhet. Bolagets tjänster och pris-
sättning ska vara transparenta och jämförbara med motsvarande aktö-
rer inom den offentliga och privata sektorn.

Bolagets framgång baserar sig på:
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 Bästa möjliga uppfattning om kundernas behov och ett smidigt sa-
marbete som en del av stadskoncernen.

 Verksamhet som bedrivs av ett bolag som fokuserar på grundläg-
gande digitala tjänster och som gör det möjligt att erbjuda kvalitet 
och priser som är transparenta och som svarar på kundernas be-
hov.

 Ett kluster av starka ICT-kunskaper inom stadskoncernen.
 En ansvarsfull och konkurrenskraftig serviceorganisation.
 En stark förmåga att samla kompetens, partners och förmåga att 

producera de digitala tjänster som Helsingfors stadskoncern behö-
ver.

 Utgångspunkten är en affärsverksamhetsmodell som är kundorien-
terad och baserar sig på kundernas behov av grundläggande digita-
la tjänster som identifieras tillsammans med kunden och som bola-
get svarar på genom att antingen producera dem själv eller köpa 
dem.

Verksamhetens omfattning och bolagets roll och ställning beskrivs som 
en del av utkastet till affärsplan som finns i bilaga 5.

Bolagets tjänster och prissättning av tjänsterna

Bolaget producerar följande tjänster:

 Stödtjänster: Stöd på nivå 1 (leverantörens genomfakturering), 
närstöd

 Livscykeltjänster (upphandling, beställning, leverans, avlägsnande): 
enheter, applikationer, telefontjänster

 Utskriftstjänster
 Datakommunikationstjänster: stamnät (inklusive brandväggstjäns-

ter), lokalnät, anslutningar, expertarbete
 Kapacitets- och molntjänster: experttjänster
 Molntjänster: hantering av M365, licenser, övriga kollaborations-

verktyg, tjänsten för hantering av molnen, expertarbete
 Datasäkerhets- och efterlevnadstjänster: cybersäkerhetstjänster, 

tjänster för AD-hantering, expertarbete
 Experttjänster

Bolaget prissätter tjänsterna enligt orsaksprincipen på basis av fast-
ställda prestations- och kostnadsdrivare. Prissättningsmodeller baserar 
sig på enhetsprestationer, såsom €/enhet, €/h, eller fasta månatliga er-
sättningar eller övriga tidsbundna ersättningar för tjänster.

Staden och bolaget utarbetar ett serviceavtal som definierar tjänsternas 
innehåll och prissättning. Bolaget producerar tjänster utgående från bo-
lagets servicekatalog som svarar på behoven inom stadens sektorer, 
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förvaltning och affärsverk, och enligt överenskommelse även på beho-
ven vid stadens dottersammanslutningar.

Bolagets kunder och beställare av tjänster är stadens olika förvaltning-
ar (stadens förvaltningsenheter, sektorer och affärsverk) och i ett sena-
re skede eventuellt stadskoncernens övriga dottersammanslutningar. 
Beställaren ansvarar för sin egen budget, uppföljer huruvida den nytta 
som dras av tjänsterna uppfylls samt fastställer sina servicebehov, in-
nehållet och omfattningen av tjänsterna samt den servicenivå som be-
hövs i samarbete med producenten. Beställaren identifierar behov av 
ändringar och nya servicebehov och förelägger dem för gemensam 
behandling och beslut till det forum som är i enlighet med bolagets för-
valtningsmodell och som fastställs i inledningsfasen.

Bolaget producerar på ett kostnadseffektivt sätt de tjänster som svarar 
på kundens behov, som man kommit överens om och som beskrivs i 
servicekatalogen. Bolaget prissätter tjänsterna på ett transparent sätt 
och på basis av den fastställda prissättningsmodellen, och rapporterar 
om tjänster och kostnader till beställarna.

Bolaget upphandlar de tjänster som krävs för att producera sina tjäns-
ter i enlighet med stadens avtalspraxis och övervakar de externa tjäns-
televerantörernas verksamhet.

Ett utkast till bolagets tjänster och prissättning av tjänsterna ingår i af-
färsplanen i bilaga 5.

Personalkonsekvenser och samarbete i anslutning till bolagiseringen

Personalen ska flyttas till bolaget i enlighet med principerna för överlå-
telse av rörelse. Alla de personer som hör till det nettobudgeterade 
teamet Digital grund vid enheten Digitalisering, exklusive stadens ge-
mensamma applikationstjänster, övergår i bolagets tjänst i egenskap 
av s.k. gamla anställda, och de rättigheter och förpliktelser som följer 
av ett anställningsförhållande övergår från staden till bolaget.

Enligt koncerndirektivet är stadens dottersammanslutningar ansvarsful-
la arbetsgivare som förverkligar gott ledarskap och värnar om arbetsli-
vets kvalitet och de anställdas välbefinnande. Dottersammanslutning-
arna hör till en arbetsgivarorganisation och de tillämpar ett kollektivav-
tal i enlighet med sin organisering. Bolagets styrelse beslutar om bola-
gets organisation.

Personalens ställning och personalkonsekvenser vid en eventuell över-
låtelse av rörelse har behandlats i enlighet med samarbets- och kom-
munikationsplanen i samarbete och dessutom vid tillställningar som rik-
tades till hela personalen inom teamet Digital grund. Det första informa-
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tionsmötet för personalen ordnades 4.11.2021. Efter det har ärendet 
och dess faser behandlats regelbundet med personalen vid flera olika 
tillställningar. Med dessa tillställningar har man sett till att personalen 
hörs och att personalen ges aktuell information om hur projektet fram-
skrider. Vid dessa tillställningar har personalen också fått möjlighet att 
ställa frågor om och kommentera beredningen av ärendet och på detta 
sätt har personalens möjlighet till deltagande garanterats.

Bolagiseringen har behandlats i enlighet med stadens samarbetsavtal i 
samarbete representativt i stadens personalkommitté 8.11.2021, per-
sonalpolitiska arbetsgrupp 27.1.2022, stadskansliets personalkommitté 
31.1.2022 och personalpolitiska arbetsgrupp 24.2.2022. Efter det hölls 
samarbetsförhandlingar i anslutning till personalkonsekvenser (överfö-
ringsförhandlingar) 17.3, 24.3 och 28.4.2022. Vid överföringshandling-
arna redogjordes för den personal som överförs, tidpunkten för överlå-
telsen samt de personalkonsekvenser som överlåtelsen orsakar i den 
mån som de är kända för överlåtaren. Om förvärvaren är det nya före-
tag som grundas löses en del av personalkonsekvenserna när bolagets 
behöriga företrädare har fattat de beslut som gäller personalärenden. 
En överlåtelsepromemoria över överföringshandlingarna har utarbetats 
i enlighet med stadens praxis. I promemorian har sammanställts de 
frågor som är viktigast för personalen. Det egentliga beslutet om bola-
giseringen behandlas i samarbete i den personalpolitiska arbetsgrup-
pen och i stadens personalkommitté. Föredragningslistan publiceras 
torsdag 12.5 och stadsstyrelsen behandlar ärendet 16.5.2022. Stadens 
personalkommitté har behandlat ärendet vid sitt möte 12.5.2022 och ut-
låtandet finns i bilaga 9.

Överföringspromemorian om överföring av personalen samt promemo-
rior om överföringsförhandlingarna finns som bilagor 7 och 8.

Bolagets ekonomi

Bolagets ekonomiplan utgår från att:

 Bolaget debiterar sina kunder för alla utgifter i anslutning till tjäns-
terna enligt orsaksprincipen på basis av de fastställda prestations- 
och kostnadspådrivarna.Kunder debiteras även för avskrivningar på 
investeringar.

 Stadskansliet debiteras för de kostnader och avskrivningar för fö-
rändringsprogrammet som överförs till bolaget.

 Bolagets övriga investeringsnivå beräknas motsvara nivån för året 
2022.2022 är det första hela verksamhetsår som är jämförbart för 
den digitala grundens centraliserade upphandlingar. Bolaget kom-
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mer också i fortsättningen aktivera den datakommunikationsutrust-
ning och de datorer som det skaffar i balansräkningen.

 Till bolaget överförs a) den egendom som har förvärvats efter 
1.1.2021 till balansräkningen för den nettobudgeterade enheten Di-
gital grund, b) förändringsprogrammets egendom fr.o.m. 1.1.2021 
samt c) det äldre stamnät som ägs (värde ca 0,4 milj. euro)

 Bolagets interna funktioner har beaktats i kalkylen – 1 milj. euro/år – 
t.ex. HR, ekonomi o.s.v.

 I ekonomiplanen för enheten Digital grund ingår tjänsternas årliga 
produktivitetsförbättring (se nedan).

Bolaget finansierar sina investeringar med inkrementell rekapitalisering 
och inkomstfinansiering. De investeringar som aktiveras i balansräk-
ningen i bolagets verksamhet har kassainverkan och dess ekonomiska 
verkningar periodiseras i resultaträkningen som avskrivningar i enlighet 
med investeringens driftstid och överförs till kunddebiteringen. Avskriv-
ningstiden är i genomsnitt ca fem år. Under de första åren behövs in-
krementell rekapitalisering för att finansiera investeringar, eftersom 
samverkan av de periodiserade avskrivningarna i kunddebiteringen är 
mindre än investeringarnas inverkan på bolagets kassa. Under senare 
år finansierar bolaget sina investeringar med inkomstfinansiering när 
avskrivningarna i stort sett motsvarar investeringarna.

Bolagets investeringar    tusen 
euro

 Avskrivnings-
tid(år)

2023 2024 2025-

Arbetsstationer 4 6 265 6 300 6 300
Enheter i det lokala nät-
verket

6 2 400 2 400 2 400

Förändringsprogram 5 1 515 1 300 1 300
Stamnät 30 2 300 500 500
ICT-tjänster 5 2 900 2 900 2 900
Totalt  15 380 13 400 13 400

Nyckeltal för ekonomin när bolaget inleder sin verksamhet 1.1.2023 
(miljoner euro):

- omsättning 55,4
- verksamhetsutgifter 49,7
- - varav material och tjänster 39,2
- rörelsevinst 0,3



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 260 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
01.06.2022

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

- balansomslutning 31,3

För att försäkra förutsättningarna för bolagets verksamhet är plane-
ringsprincipen att den egendom som har förvärvats efter 1.1.2021 till 
balansräkningen av den nettobudgeterade enheten Digital grund över-
förs till bolaget. Startkapitalisering har ställts så att det i slutet av varje 
år finns minst ett belopp som motsvarar utgifter för en månad i kassan. 
Anläggningstillgångar för den initiala balansräkningen uppgår till 18,3 
miljoner euro och på basis av de planeringsprinciper som nämns ovan 
uppgår den kapitalisering som behövs till 24,3 miljoner euro. Behovet 
av kapitalisering grundar sig på investeringsplaner för den digitala 
grunden och kunden debiteras för dem delvis i efterskott på basis av 
avskrivningar av investeringar. Inverkan på bolagets kassaflöde under 
2023–26 uppgår sammanlagt till ca 20 miljoner euro.

I samband med att bolaget grundas kapitaliseras det med ett belopp 
som krävs för kostnader under inledningsfasen, d.v.s. med 0,5 miljoner 
euro. Efter att verksamheten överförts och bolagets egentliga verk-
samhet inleds kapitaliseras bolaget med 23,8 miljoner euro i enlighet 
med den sekventiella tidtabell som baserar sig på bolagets investe-
ringsprogram och beskrivs närmare i kapitlet Grundande av bolaget.

Anläggningstillgångar för den initiala balansräkningen 

  

 Täckning Grund för värde-
ring

Milj. euro

Arbetsstationer* 2021-2022 bokföringsvärde 7,2
Enheter i det 
lokala nätverket*

2021-2022 bokföringsvärde 3,5

Det gamlastam-
nät som ägs

2006 expertuppskatt-
ning

0,4

Investeringar i 
stamnätet

2022 bokföringsvärde 1,8

Förädringsprog-
rammets anlägg-
ningstillgångar

2021-2022 bokföringsvärde 2,8

ICT-tjänster* 2022 bokföringsvärde 2,6

  * Egendomen av den nuvarande nettobudgeterade enheten Digital 
grund 
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Produktivitetsmål inom förändringsprogrammet för den digitala grunden (läget 
05/2022)

Det målinriktade åtgärdsprogram som har tagits fram för den digitala 
grundens funktioner innehåller mål för att öka produktiviteten. År 2021 
är ett jämförelseår för omkostnader och de sammanlagda produktivi-
tetsmålen (miljoner euro) är följande:

 Jämförel-
seår2021

Bespa-
ring2022

Kumula-
tivbespa-
ring2023

Kumula-
tivbes-

pa-
ring2024

Kumula-
tivbespa-
ring2025

Totalt 17,8 2,1 3,8 5,4 6,6

Utgångspunkten för prissättning av tjänsterna är att täcka kostnaderna 
för produktion av tjänsterna. Under bolagets första verksamhetsår upp-
står kostnader i anslutning till att verksamheten inleds som belastar 
verksamhetens resultat. Prissättning är transparent och konkurrens-
kraftigt jämfört med jämförelseobjekt.

Utkastet till bolagets ekonomi och alternativ till kapitalisering ingår i af-
färsplanen i bilaga 5.

Ägarstrategi och styrning av verksamheten

Enligt det utkast till ägarstrategin som utarbetades hör bolaget till sta-
dens dottersammanslutningar som inte fungerar på marknadsvillkor. 
Bolagets uppgift är att trygga förutsättningarna för stadens verksamhet 
genom att producera och/eller centraliserat upphandla de kritiska 
grundläggande digitala tjänster som dess kunder behöver på ett kost-
nadseffektivt och högklassigt sätt. Bolaget är ett centralt verktyg för att 
uppfylla stadens behov av kritiska grundläggande digitala tjänster.

Bolaget finansierar sin löpande verksamhet i första hand genom in-
komstfinansiering. Bolagets syfte är inte att sträva efter vinst och bola-
get delar inte ut dividend till sina ägare, utan eventuella vinster ska an-
vändas till att stödja och utveckla bolagets egen verksamhet med beak-
tande av de mål som stadskoncernen ställt. Bolaget överför till sina 
kunder de produktivitets-, kvalitets- och kunskapsnyttor som dras av att 
centralisera, harmonisera och standardisera grundläggande digitala 
tjänster.
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Vid sidan av kännedomen om stadens behov och funktionssäkerheten 
är kostnadseffektivitet en grund för att centralisera stadens anskaff-
ningar till bolaget.

Verksamhetens ekonomiska och övriga målsättningar fastställs i bola-
gets strategi. Kostnadsmålsättningar, kvalitetsmålsättningar och funk-
tionella målsättningar härleds från strategin enligt ansvarsområden. 
Ledningen utarbetar årligen en inkomst- och utgiftsbudget som föreläg-
gas styrelsen för att godkännas. I budgeten beskrivs vilka satsningar 
bidrar till att de årliga målsättningarna nås och hur resurserna utnyttjas. 
Budgeten utarbetas enligt ansvarsområden och huvudsakliga kost-
nadsställen.

Inom stadens koncernstyrning hör bolaget till borgmästarens verksam-
hetsområde.

Ett utkast till ägarstrategin finns i bilaga 4.

Genomförandeplan och tidtabell för bolagisering

Målet är att det nya bolaget inleder sin verksamhet 1.1.2023. Minimi-
målsättningar för "dag 1" är följande:

1. Bolaget har grundats och utgör en juridisk och handlingskraftig 
helhet.

1. Bolaget har en förvaltning och en verksam ledning.
2. Bolaget har en organisation som har fastställda ansvar 

och uppgiftsbeskrivningar.
3. Den startfinansiering som behövs har ordnats.

2. Bolagets styrelse har fastställt de mål som ställs upp för bolaget, 
bolagets verksamhetsidé, affärsverksamhetsplan och budget 
samt nödvändiga verksamhetspolicyer.

3. De avtal som är kritiska med tanke på verksamheten (kund-, 
tjänsteproducents- och övriga avtal) har övertagits eller nya har 
förhandlats fram.

4. Den personal som överförs är anställd av bolaget och nyckelpo-
sitionerna är fyllda 

5. Bolaget har fungerande processer för utbetalning av lön, perso-
nalförvaltning, ekonomiförvaltning och övriga centrala funktioner. 
Bolaget förfogar över de uppgifter om personalen, tjänsterna, 
ekonomin och andra uppgifter som verksamheten förutsätter.

Bolaget utnyttjar de stödprocesser och tjänster som staden producerar 
och som den centraliserade enheten Digital grund utnyttjar i den mån 
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det är möjligt och förnuftigt. Bolaget är verksamt i de nuvarande loka-
lerna åtminstone i början av sin verksamhet.

Ett utkast till genomförandeplan och tidsplan för bolagisering ingår i af-
färsplanen i bilaga 5.

Grundande av bolaget

I beredningsarbetet har man kommit fram till följande avancemangs-
plan och centrala principer som gäller grundandet av bolaget:

 Helsingfors grundar bolaget redan innan den egentliga verksamhe-
ten överförs till bolaget för att bereda den överföring av verksamhe-
ten som sker senare samt avtals- och arbetsgivarskyldigheter.

 Bolagets namn blir DigiHelsinki Oy eller till exempel Helsingin Digi-
palvelut Oy, beroende på registermyndighetens ståndpunkt i fråga 
om namnet i förhållande till bolagets profilering.

 Bolagets aktiekapital uppgår till 250 000 euro, fördelat på 1000 ak-
tier.

 Helsingfors tecknar alla aktier med ett teckningspris på 500 000 eu-
ro.

 Av teckningspriset tecknas 250 000 euro i bolagets fond för investe-
rat fritt eget kapital.

 Vid tidpunkten för bolagets grundande äger Helsingfors hela akties-
tocken (100 %). 

 Den verksamhet som överlåts överlåts till bolaget genom apportö-
verlåtelse. Samtidigt kapitaliseras bolaget på det ändamålsenligaste 
sättet med 23,8 miljoner euro. Överföringen sker 1.1.2023.

 Staden får aktier i bolaget mot den egendom som överlåts genom 
apportöverlåtelse.

 Personalen vid de verksamheter som överlåts överförs till bolaget i 
samband med en verksamhetsöverlåtelse som s.k. gamla anställda 
i enlighet med principen för överlåtelse av företag.  

 Momsbehandligen av apportöverlåtelsen säkerställs genom ett för-
handsavgörande som ansöks hos Skatteförvaltningen. Överlåtel-
sens momsbehandling har ingen väsentlig roll med tanke på verk-
samhetens bolagisering, men den ska säkerställas eftersom be-
handlingen kan påverka bolagets finansiering i början.

 Förberedelser för att överlåta verksamheten (avtal, datasystem 
o.s.v.) i september–december 2022.

 Bolagsrättsliga beslut som gäller överlåtelsen av verksamheten fat-
tas i augusti–december 2022 och bolagets operativa verksamhet in-
leds 1.1.2023.
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Av det totala behovet av kapitalisering på 24,3 miljoner euro investeras 
i bolaget som eget kapital enligt följande:

 I den fasen då bolaget grundas uppgår aktiernas teckningspris till 
0,5 miljoner euro (aktiekapital 0,25 miljoner euro och fonden för in-
vesterat fritt eget kapital (SVOP) 0,25 miljoner euro).

 Senast 31.12.2022 12,5 miljoner euro (en direkt investering i SVOP-
fonden).

 Senast 31.12.2023 5 miljoner euro och (en direkt investering i 
SVOP-fonden).

 Senast 31.12.2024 6,3 miljoner euro (en direkt investering i SVOP-
fonden).

Kapitaliseringsbeslut efter den fasen då bolaget grundats föreläggs för 
ett separat beslut senare. Vid behov kan tidsscheman och storleken på 
de kapitaliseringar som genomförs under åren 2023–2024 ändras ge-
nom separata beslut om förhållandena för kapitaliseringen ändras be-
tydligt från de prognoser som gjordes när bolaget grundades.

Utkastet till avtal om grundande av ett bolag och utkastet till bolagsord-
ning finns i bilaga 1–3 till föredragningslistan.

Kommentarer till bolagiseringen ur perspektivet för upphandlingsrätt och rätt gällande statligt 
stöd

Enligt lagen om offentlig upphandling och koncession är bolaget en 
upphandlande enhet, d.v.s. det konkurrensutsätter sina upphandlingar i 
enlighet med upphandlingslagen.  Bolagets uppgift är att trygga förut-
sättningarna för stadens myndighetsverksamhet genom att producera 
och centraliserat upphandla de kritiska grundläggande digitala tjänster 
som staden behöver. Bolaget bidrar till att Helsingfors är världens bäs-
ta stad i att dra nytta av digitaliseringen och stöder staden i att utveckla 
stödtjänsternas produktivitet och transparens.  Bolagets syfte är inte att 
sträva efter vinst och bolaget delar inte ut dividend till sina ägare, utan 
eventuella vinster ska användas till att stödja och utveckla bolagets 
egen verksamhet med beaktande av de mål som stadskoncernen ställt. 
Bolaget verkar inte i ett konkurrensläge på marknaden. På så sätt till-
godoser bolaget sådana behov i det allmännas intresse som inte har 
industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom kan man konstatera att 
bolaget verkar under stadens bestämmande inflytande och styrning. 
Staden äger bolagets aktiestock, utser bolagets styrelsemedlemmar 
och styr bolagets verksamhet.

Bolaget är en enhet anknuten till staden som avses i upphandlingsla-
gen. Med anledning av detta tillämpas upphandlingslagen inte på upp-
handlingar mellan staden och bolaget. Upphandlingslagen tillämpas in-
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te heller på upphandlingar mellan bolaget och de övriga anknutna en-
heter som staden äger helt på basis av deras ställning som anknutna 
enheter till staden. Staden har hela det bestämmande inflytandet i bo-
laget, eftersom staden äger bolagets aktier till 100 procent samt utövar 
avgörande beslutanderätt över bolagets strategiska mål och viktiga be-
slut genom rätt att utse styrelsemedlemmar, ägarstyrning och koncern-
styrning i enlighet med det sätt som krävs enligt upphandlingslagen. 
Man ska ändå säkerställa att högst fem procent av bolagets omsättning 
och högst 500 000 euro fås från andra aktörer än staden eller enheter 
som är anknutna till staden och som staden äger till 100 %. När pro-
centandelen av den riktade verksamhet uträknas ska man beakta den 
genomsnittliga totala omsättningen under tre år omedelbart innan avta-
let har ingåtts. I inledningsfasen planeras ingen utförsäljning.

Dessutom fungerar bolaget som en inköpscentral för staden och dess 
dottersammanslutningar och det antecknas som bolagets verksam-
hetsområde i bolagsordningen. Som en inköpscentral kan bolaget kon-
kurrensutsätta de ramavtal och dynamiska inköpssystem som är av-
sedda för staden och dess dottersammanslutningar och genom vilka 
staden och dottersammanslutningarna kan upphandla varor eller tjäns-
ter.

Följande anges i artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd 
som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket 
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.”

Europeiska unionens regler om statligt stöd tillämpas dock endast när 
stödmottagaren är ett företag. Med företag avses varje enhet som utö-
var ekonomisk verksamhet oberoende av enhetens juridiska form eller 
finansieringssätt. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och 
tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet. Därför ska man i 
statsstödsbedömningen utreda om det bolag som bildas är ett företag 
enligt det som avses i reglerna om statligt stöd, d.v.s. om det utövar 
ekonomisk verksamhet.

I enlighet med EU-domstolens vedertagna rättspraxis är myndighetsut-
övning inte ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses 
inte heller sådan verksamhet som inte kan särskiljas från myndighets-
utövningen och som genom självständig bedömning kan tänkas vara till 
typen ekonomisk. När särskiljbarheten bedöms ska man utreda huruvi-
da verksamhetens natur, de regler som tillämpas på den och verksam-
hetens målsättningar är myndighetsutövning.
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Bolagets uppgift är att i enlighet med utkastet till ägarstrategi trygga 
förutsättningarna för stadens verksamhet genom att producera och 
centraliserat upphandla de kritiska grundläggande digitala tjänster som 
stadens sektorer, centralförvaltning och revisionskontor behöver. På så 
sätt skulle bolaget ansvara för funktioner som är nära sammankoppla-
de med stadens myndighetsverksamhet och myndighetsutövning, och 
som inte kan anses vara ekonomiska till sin natur. Utan dessa tjänster i 
fråga kan staden inte sköta de uppgifter som är lagstadgade eller som 
har överförts till staden inom ramen för kommunens allmänna befogen-
heter.  Därför skulle det vara fråga om tjänster som inte kan särskiljas 
från myndighetsutövning.

Dessutom hör det bolag som bildas enligt utkastet till ägarstrategi till 
stadens dottersammanslutningar som inte fungerar på marknadsvillkor 
och bolagets syfte är inte att sträva efter vinst. Bolaget producerar 
tjänster för staden eller de dottersammanslutningar som hör till stads-
koncernen på basis av undantaget i fråga om anknutna enheter i upp-
handlingslagen. Därmed bedriver bolaget inte verksamhet i ett konkur-
rensläge på den fria marknaden. Bolaget kan bedriva endast marginal 
verksamhet på marknaden inom ramen för gränserna för försäljning till 
utomstående i bestämmelserna om anknutna enheter.

På de grunder som anges ovan finns det inga förhinder som gäller stat-
ligt stöd mot grundandet av bolaget, eftersom bolaget inte bedriver 
verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden när det producerar 
grundläggande digitala tjänster för utövande av myndighetsverksam-
het. Trots detta ska bolaget beakta upphandlingslagens gränser för för-
säljning till utomstående i sin verksamhet. Dessutom ska de tjänster 
som bolaget säljer inom ramen för den tillåtna utförsäljningen prissättas 
på marknadsvillkor. Detta ska också kunna bevisas med avskild bokfö-
ring och resultaträkningar som gäller den i frågavarande verksamheten.

Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner besluts-
förslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att

 uppmana stadskansliets rättstjänst att i samarbete med strategiav-
delningen bilda ett aktiebolag för att fortsätta verksamheten inom 
stadskansliets nettobudgeterade enhet Digital grund samt att under-
teckna bolagets stiftelseurkund och andra handlingar enligt utkasten 
som finns i bilagorna samt att vid behov göra sådana ändringar i 
dem som är av teknisk karaktär eller annars obetydliga

 godkänna att staden tecknar alla aktier i det bolag som bildas vid 
bildandet av bolaget och uppmana stadskansliets ekonomi- och 
planeringsavdelning att betala teckningspriset för aktierna på 0,5 
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miljoner euro från budgetkontot 8 06 02, Värdepapper, Övriga fö-
remål, till stadsstyrelsens disposition

 godkänna överlåtelsen av den affärsverksamhet, egendom och per-
sonal som överförs från den nettobudgeterade verksamheten inom 
enheten Digital grund samt aktieteckningar som hänför sig till dessa 
i enlighet med utkasten till handlingar som finns i bilagorna, samt 
uppmana stadskansliets rättstjänst att på stadens vägnar under-
teckna de i frågavarande handlingarna och andra eventuella hand-
lingar som gäller överlåtelsen, samt att vid behov göra sådana änd-
ringar i dem som är av teknisk karaktär eller annars obetydliga

 godkänna förhandlingsprotokollet och överföringspromemo-
rian/övergångsavtalet som gäller ställningen för den personal som 
överförs till bolaget

 bekräfta dottersammanslutningens ägarstrategi i enlighet med ut-
kastet i bilagan samt

 uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att vid 
behov bereda beslut om överskridningsrätt som gäller överlåtelse 
av apportegendom i anslutning till bolagiseringen av den nettobud-
geterade verksamheten inom stadskansliets enhet Digital grund.

Stadsstyrelsens koncernsektion ska separat fatta beslut om valet av 
bolagets styrelsemedlemmar, vilket i enlighet med förvaltningsstadgan 
hör till dess behörighet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite1_Dipe-yhtiö_perustamissopimus_luonnos
2 Liite2_Dipe-yhtiö_Apporttisopimus_luonnos
3 Liite3_Dipe-yhtiö_yhtiöjärjestys_luonnos
4 Liite4_Dipe-yhtiö_Omistajastrategia_luonnos
5 Perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, luonnos_päivitetty
6 Liite6_Digitaaliset peruspalvelut_Dipe-yhtiön palveluiden laajuus
7 Liite7_Dipe-yhtiö_Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
8 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
9 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto Dipe-in perustan in-house 

yhtiöittämisestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Stadskansliet
Beredningsgruppen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 389

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen 
perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa 
välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamal-
le osakeyhtiölle.

16.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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§ 143
Konkurrensutsättning av Helsingfors stads företagshälsovård

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att de företagshälsovårdstjänster som sta-
den producerar som egen verksamhet kan konkurrensutsättas. Konkur-
rensutsättningen ska ordnas så att personalen hos affärsverket före-
tagshälsan övergår genom överlåtelse av rörelse till den aktör som vin-
ner anbudsförfarandet.

Behandling

Förslag om återremiss:

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande 
motivering:

Företagshälsan Helsingfors tjänster har varit mycket kostnadseffektiva 
och behovsinriktade. Kostnaderna har varit lägre än i någon annan stor 
stad. Efter FPA-ersättningar uppgick kostnaderna 2019 till 8,7 miljoner 
euro, d.v.s. 217,50 euro per capita. I och med att företagshälsovården 
eventuellt läggs ut på entreprenad måste staden förbereda sig på att 
rekrytera två till fyra personer per sektor som extra stöd för cheferna. 
Detta leder till en kostnadsökning för staden. Om företagshälsovården 
läggs ut på entreprenad kommer kostnaderna att stiga avsevärt även 
på andra håll.

Med sin mångsidiga verksamhet för att främja arbetsförmågan, ompla-
ceringar och arbetsprövningar har Företagshälsan Helsingfors sparat 
avsevärda summor i tidigarelagda pensionsbeslut och på så sätt lyc-
kats främja de anställdas arbetsförmåga och arbetshälsa. Enligt sta-
tistik av det kommunala pensionsförsäkringsbolaget Keva ligger sjuk-
frånvaron i Helsingfors på en nationellt god nivå. Företagshälsan 
Helsingfors har vunnit flera kvalitetspriser bl.a. 2016 och 2017 och Ar-
betshälsoinstitutets kvalitetspris 2018.

En gång i tiden har staden skrivit in i sin strategi att den vill koncentrera 
sin verksamhet till en fastighet. Staden skulle emellertid också ha till-
gång till företagshälsovårdstjänster vid sina 23 hälsostationer. Vid stör-
re hälsostationer skulle staden kunna ha en företagsläkare, en skötare, 
en arbetsfysioterapeut och en psykiatrisk sjukskötare som erbjuder fö-
retagshälsovård. Detta skulle ha en positiv effekt på verksamheten vid 
hälsostationerna och främja kommuninvånarnas jämställdhet. Hälso-
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stationernas öppettider kan förlängas, vilket redan gjorts vid större en-
heter.

Staden har avtalat om att ordna en prestationskonkurrens av företags-
hälsovården, inte om att den ska läggas ut på entreprenad. Alternativa 
sätt att konkurrensutsätta företagshälsovården har inte ens utretts or-
dentligt. Principerna om god förvaltning, transparens och staden bästa 
måste staden göra en adekvat jämförelse mellan den nuvarande mo-
dellen, att lägga ut företagshälsovården på entreprenad och att bilda ett 
in-house-företag. Helsingfors är en betydande delägare i HUS. I sam-
band med återremissen ska staden utreda HUS intresse för samarbete 
i fråga om att bilda ett in-house-företag.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag om återremiss

Ja-röster: 77
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iska-
nius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina 
Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlin-
na, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Sami Muttilainen, Ilkka Taipale, Erkki Tu-
omioja, Sinikka Vepsä

Blanka: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner
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Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Hemställningskläm

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruoho-
nen-Lerner föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att försäkra sig om att den överflyttande personalens ar-
betsförhållanden inte försämras till någon del.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Laura Korpinens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ 

JA-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag till hemställningskläm 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Hei-
näluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Nuutti Hytti-
nen, Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura 
Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami 
Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, 
Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Mukhtar Abib, Atte Kaleva, Otto Meri, Matias Pajula, Risto Rautava, Mi-
rita Saxberg, Elina Valtonen

Blanka: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Shawn Huff, Annii-
na Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Marko 
Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni 
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Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Erkki 
Tuomioja, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Laura Korpinens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sanna-Mari Myllynen, enhetschef, telefon: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Bilagor

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige godkände 8.12.2021 Helsingfors stads budget för 
2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. I budgeten konstateras 
att det kommer att ordnas en prestationskonkurrens om företagshälso-
vård för att göra företagshälsovårdstjänsterna mer tillgängliga.

Utredningar

Enligt principerna för konkurrensutsättning av stadens egen verksam-
het (Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet, stadssty-
relsen 11.2.2008, 170 §) ska det som är väsentligt för beslutsfattandet 
utredas innan beslutet om konkurrensutsättning fattas vid stadsfullmäk-
tige. Sådana är en preliminär utredning om marknadens funktion inom 
sektorn i fråga, bedömning av konkurrenskraften hos den enhet som 
ska konkurrensutsättas, bedömning av de fördelar som kan uppnås 
genom konkurrensutsättningen och av konkurrensutsättningens kost-
nader.
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En extern konsultbyrå har bedömt Företagshälsan Helsingfors konkur-
renskraft som beredningsarbete. En preliminär bedömning av privata 
serviceproducenters service samt tillgången till och kostnader av ser-
vicen har utarbetats.

Utredning om marknadens funktion inom företagshälsovårdssektorn

Företagshälsovårdsverksamhet styrs av lagstiftning som gäller sektorn 
och dess tillämpningsområde är bunden till arbetarskyddslagen. I prak-
tiken betyder detta att staden som arbetsgivare är skyldig att ordna en 
lagstadgad företagshälsovård åt sina arbetstagare. Arbetsgivaren kan 
frivilligt inkludera sjukvårdstjänster i företagshälsovården. Det är vanligt 
i Finland att arbetsgivaren erbjuder sjukvårdstjänster, eftersom nyttan 
av det syns vid säkerställandet av arbetsförmågan och beaktandet av 
riskerna för sänkt arbetsförmåga.

År 2019 omfattade den företagshälsovård som ordnats av arbetsgiva-
ren 1 936 900 arbetstagare och de godkända kostnaderna för före-
tagshälsovården uppgick till 875 miljoner euro. (FPA statistik, företags-
hälsovård 2019 helda.helsinki.fi). Läkarcentraler inom den privata sek-
torn har helt klart blivit de mest betydande producenterna av företags-
hälsovårdstjänster. År 2019 erbjöd läkarcentralerna företagshälsovård 
för 1,7 miljoner personer, det vill säga för 85 % av de arbetstagare som 
omfattades av företagshälsovården. Hälsovårdscentralerna erbjöd före-
tagshälsovårdstjänster för 115 000 personer. Arbetsgivarnas egna före-
tagshälsovårdsstationer och/eller företagshälsovårdsstationer som de 
äger tillsammans med andra arbetsgivare erbjöd 154 000 personer de 
huvudsakliga tjänsterna (FPA statistik, företagshälsovård 2019 hel-
da.helsinki.fi).

Inom de senaste åren har kommunerna sålt sina egna företagshälso-
vårdsbolag till den privata sektorn. Orsakerna till utlokalisering är bland 
annat ringa kunskaper inom företagshälsovården eller effektiv produk-
tion av tjänster samt utmaningar i att få kompetent arbetskraft för att 
producera tjänsterna.

Företagshälsan Helsingfors servicebeskrivning

Från och med år 1964 har Företagshälsan Helsingfors ansvarat för att 
erbjuda företagshälsovårdstjänster för Helsingfors stads ca 39 000 an-
ställda och dottersammanslutningarnas ca 3 500 anställda. Affärsver-
kets omsättning år 2021 var 19,0 miljoner euro och rörelseöverskottet 2 
procent av omsättningen. Försäljningen ökade med 3,4 miljoner euro 
och kostnader med 3,7 miljoner euro på grund av Covid-19-pandemin 
under åren 2019–2020. Den största orsaken till ökningen är testning för 
covid-19.
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Verksamhetsstället för Företagshälsan Helsingfors ligger i Berghäll i 
Helsingfors. Där ligger även laboratorietjänsterna och de utlokaliserade 
radiologiska tjänsterna. Tjänster erbjuds endast vid ett verksamhets-
ställe, men även distanstjänster tillhandahålls. Företagshälsan Helsing-
fors producerar mångsidigt olika tjänster inom företagshälsovården från 
lagstadgade företagshälsovårdstjänster till företagssjukvård inklusive 
undersökningar.

Bedömning av Företagshälsan Helsingfors konkurrenskraft

I utredningsarbetet bedömdes Företagshälsan Helsingfors konkurrens-
kraft genom att jämföra den nuvarande kostnads- och kundserviceni-
vån med indikativa, d.v.s. riktgivande serviceförslag av privata före-
tagshälsovårdsaktörer. Den riktgivande jämförelsen gjordes i samarbe-
te med fyra stora finländska läkarcentraler som erbjuder företagshälso-
vård och som har realistiska möjligheter att producera företagshälso-
vården för Helsingfors anställda. Privata aktörer utarbetade preliminära 
serviceförslag om hur de skulle organisera Helsingfors stads företags-
hälsovård inom de ramar som gavs.

Enligt det förberedande utredningsarbetet kan staden förbättra kvalite-
ten på företagshälsovårdstjänsterna i synnerhet i fråga om tillgången till 
och tillgängligheten av sjukvårdstjänster samt kundupplevelsen genom 
att utlokalisera företagshälsovårdstjänsterna. Utöver det som nämns 
ovan kan privata aktörer erbjuda betydligt mer omfattande digitala 
tjänster och verktyg för att leda med data jämfört med den nuvarande 
Företagshälsan Helsingfors.

Privata aktörer kan förbättra tillgången till tjänster genom att erbjuda ett 
nätverk av upp till tiotals verksamhetsställen i huvudstadsregionen. 
Även tillgängligheten är bättre med tanke på att verksamhetsställen 
och olika slags distanstjänster är öppna längre.
Till exempel privata aktörers telefon- och chattjänster är öppna dygnet 
runt alla veckodagar medan tjänsterna vid Företagshälsan Helsingfors 
är öppna vardagar kl. 7.30–16.00. Chattjänstens svarstid vid Företags-
hälsan Helsingfors är 10–30 minuter medan den är några sekunder el-
ler minuter hos de privata serviceproducenterna.

Kostnaderna för företagshälsovården vid Helsingfors stad uppgick till 
434 euro per arbetstagare år 2019. I fråga om kostnaderna är Före-
tagshälsan Helsingfors verksamhet cirka två procent lägre än de ge-
nomsnittliga kostnaderna för företagshälsovården vid stora organisa-
tioner som anställer mer än 1 500 personer. Kostnadsnivån för före-
byggande och lagstadgade företagshälsovårdstjänster (ersättnings-
klass 1) ligger nästan på samma nivå. I synnerhet kostnaderna för 
sjukvårdstjänster (ersättningsklass 2) är klart lägre vid Företagshälsan 
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Helsingfors. Orsaken till den lägre kostnadsnivån är att tillgången till 
och tillgängligheten av sjukvårdstjänster vid Företagshälsan Helsing-
fors är begränsade. 

De privata aktörerna genomförde riktgivande serviceförslag inom ra-
men för de kostnader för företagshälsovård som fastställs i Helsingfors 
stads budget. Förslagen innebär i regel förebyggande tjänster eller 
sjukvårdstjänster som motsvarar dem som Företagshälsan Helsingfors 
producerar. En del av de nuvarande tjänsterna bland Företagshälsan 
Helsingfors övriga verksamhet (ersättningsklass 0) beskrivs som tjäns-
ter till tilläggspris vid privata aktörers tjänster. Tjänster till tilläggspris 
innebär bl.a. konsultation för chefsarbete och arbetsgemenskapsarbete 
som Företagshälsan Helsingfors producerar.

Risker samband med utlokalisering

Enligt utredningen är Företagshälsan Helsingfors styrka en bra känne-
dom om Helsingfors stads personal och arbete. En integrerad aktör har 
i allmänhet goda förutsättningar att snabbt påverka eller reagera på or-
ganisationens verksamhet inifrån. Företagshälsan Helsingfors tjänster 
har dock varit mycket sårbara på grund av utmaningar i fråga om per-
sonaltillgänglighet inom företagshälsovården och resursbrist samt för-
ändringar i verksamhetsmiljön (coronaepidemin).

I den nuvarande verksamheten har enhetskostnaderna varit måttliga på 
grund av sjukvårdens begränsningar. Detta har dock inte stött arbets-
ledningen eller klientupplevelsen på bästa möjliga sätt. När tillgången 
till sjukvårdstjänster förbättras kan efterfrågan på tjänster tillfälligt stoc-
ka sig, vilket man måste förbereda sig på genom ett bra partnersamar-
bete och styrning av samarbetet.

Privata aktörer har ett omfattande serviceutbud, men vid eventuell utlo-
kalisering i enlighet med stadens nuvarande företagshälsovårdskost-
nader kan man vara tvungen att gallra i det nuvarande serviceinnehål-
let i fråga om KL0-tjänster (konsultation för chefer och arbetsgemen-
skaper). Dessa konsultationstjänster för chefer produceras i allmänhet 
av en HR-organisation i stället för av företagshälsovården.  

Före konkurrensutsättningen bedöms vilka tjänster företagshälsovår-
den ska producera. När det gäller verksamhetsmodeller och kostnader 
måste staden fastställa en viss nivå och ställa tydliga mål för samarbe-
tet tillsammans med aktören. I konkurrensutsättningen ska man även 
säkerställa en bra integration av överlåtelse av rörelse samt verksam-
hetens kontinuitet.
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Stadsstyrelsen konstaterar att enligt obligatoriska grunder för uteslut-
ning i 80 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 
(1397/2016, ”upphandlingslagen”) ska den upphandlande enheten ge-
nom sitt beslut utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur an-
budsförfarandet, om anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom 
dömts till straff för någon av de brott som ingår i listan i paragrafen, 
såsom skattebedrägeri. Dessutom kan den upphandlande enheten en-
ligt av prövning beroende grunder för uteslutning i 81 § i upphandlings-
lagen genom sitt beslut utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet, 
om anbudsgivaren har försummat sin skyldighet att betala skatter eller 
socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet. I anbudsför-
farandet beaktas anbudsgivarnas skatteansvarsfullhet inom ramen för 
upphandlingslagen. Den upphandlande enheten begär en redogörelse 
om företagets skattestrategi av den anbudsgivare som väljs.

Fördelar med att utlokalisera företagshälsovårdstjänster

Den preliminära utredningen stöder beslutsförslaget om att ordna en 
prestationskonkurrens när målet är att förbättra tillgången till, tillgäng-
ligheten och tjänsteupplevelsen av sjukvårdstjänster samt verktyg för 
ledning av arbetsförmågan. 
I kriterierna för konkurrensutsättningen läggas tonvikten på att öka  
kvaliteten på tjänsternas tillgänglighet och tillgången till tjänsterna, digi-
tala tjänster, verktyg för ledning av arbetsförmågan och ledning med 
data. Utöver detta kommer man i konkurrensutsättningen att fästa vikt 
vid att de förebyggande och lagstadgade tjänsterna är av hög kvalitet 
och fungerar bra. Det är önskvärt att praxis som fungerat bra vid Före-
tagshälsan Helsingfors fortsätter, såsom användning av psykiatriska 
sjukskötare.

Bättre tillgång till tjänster

Med tillgänglighet avses i konkurrensutsättningen servicens läge, öp-
pettider och tjänstetider samt mångsidiga servicekanaler. Med hjälp av 
att konkurrensutsätta verksamheten vill man uppnå bättre tillgänglighet 
inom alla de delområden som nämns ovan.

Bättre ledning med data och förutsägelse av risker för arbetsförmågan

De privata aktörernas digitala verktyg för ledning av arbetsförmågan 
och hantering av populationen samt det mervärde som dessa metoder 
för med sig utgör en betydande faktor. För att kunna förutse risker för 
arbetsförmågan krävs utvecklade informations- och rapporteringssy-
stem som ger mer effektivitet till ledning av arbetsförmågan. För närva-
rande är privata aktörers verksamhet betydligt mer utvecklade i fråga 
om dessa tjänster än Företagshälsan Helsingfors.



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 277 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
01.06.2022

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

Konsekvenser av att utlokalisera företagshälsovården

Om ett företag utanför staden vinner anbudsförfarandet tillämpas prin-
ciperna om överlåtelse av rörelse. Då övergår personalen hos den 
verksamheten som konkurrensutsattes till det företag som vunnit an-
budsförfarandet. 

Enligt 109 § i lagen om offentlig upphandling och koncession ska det 
upphandlingsförfarande som används vid upphandlingen av sjuk- och 
hälsovårdstjänster beskrivas i upphandlingsannonsen. Denna upp-
handlings särdrag är överlåtelse av rörelse och därför är det nödvän-
digt att dela sekretessbelagda uppgifter (bl.a. skydd av uppgifter om 
den personal som övergår vid överlåtelsen) med anbudsgivaren. 
Många av upphandlingens villkor ska kunna avtalas i samarbete med 
anbudsgivarna. Dessutom lönar det sig att inkludera företagsbesiktning 
(due diligence) i anslutning till överlåtelse av rörelse i upphandlingsför-
farandet som föregår upphandlingsbeslutet. Ett upphandlingsförfarande 
som liknar konkurrenspräglad dialog gör det möjligt att inkludera det 
som nämns ovan i  upphandlingsförfarandet. Beredningsgruppen beak-
tar det som nämns ovan när den antecknar uppgifter om det förfaran-
desätt som används i upphandlingsannonsen.

Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av ett företag, en sam-
manslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan 
arbetsgivare, om den rörelse som överlåts efter överlåtelsen förblir 
oförändrad eller likartad. Vid överlåtelse av rörelse övergår de rättighe-
ter och skyldigheter samt till dem anslutna anställningsförmåner, som 
arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som 
gäller vid tiden för överlåtelsen på rörelsens nya ägare (1 kap. 10 § i 
arbetsavtalslagen; på motsvarande sätt i 25 § i lagen om tjänsteinne-
havare i kommuner och välfärdsområden).  

Hänvisningar till överlåtelse av rörelse och dess innehåll ska även tas 
upp i handlingarna för anbudsbegäran vid konkurrensutsättningen. I 
praktiken betyder det att utkastet till avtal om överlåtelse av rörelse ska 
inkluderas i anbudsbegäran.

Åtgärder som påverkar personalens ställning bereds i samarbete med 
personalen vid samarbetsförfarandet innan det egentliga beslutet fat-
tas.

Befogenheter och tidtabellen för utlokalisering av företagshälsovårdstjänster

Enligt 7 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i Helsingfors stads förvaltnings-
stadga beslutar stadsfullmäktige om viktiga och ekonomiskt vittgående 
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principer för organiseringen av stadens förvaltning. Därmed hör beslu-
tet om att konkurrensutsätta företagshälsovårdstjänster till stadsfull-
mäktiges befogenheter.

Den styrgrupp för prestationskonkurrens av företagshälsovården som 
tillsattes genom kanslichefens beslut 8.2.2022 (33 §) har inlett sin verk-
samhet. Beredningen leds av personaldirektören. Stadens samarbets-
organ följer tillsammans med representanter för personalen hur bered-
ningen framskrider. Beredningen följs upp och behandlas regelbundet 
även med Företagshälsan Helsingfors.

Om stadsfullmäktige godkänner stadsstyrelsens förslag kräver stads-
styrelsen i beslutet om verkställighet följande:

1. Under processen utarbetas en plan om hur konsultationstjäns-
terna för chefs- och arbetsgemenskapsarbetet bevaras minst på 
nuvarande nivå.

2. Kriterierna för konkurrensutsättningen delges stadsstyrelsen före 
beslutsfattandet.

3. De aktörer som deltar i konkurrensutsättningen har förmågan att 
behandla patientuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den 
lagstiftning som gäller uppgifter om hälsan. Uppgifterna ska be-
handlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och 
dataskyddslagen samt med beaktande av integritetsskydd i ar-
betslivet.

Om stadsfullmäktige godkänner konkurrensutsättningen av företags-
hälsovårdstjänsterna inleds konkurrensutsättningen under hösten 
2022. Avsikten är att beslutet om upphandling fattas och upphand-
lingsavtalet ingås under våren 2023 och att samarbetet med den nya 
aktören och överföringen av tjänster kan förverkligas tidigast somma-
ren 2023.

Enligt 12 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
kanslichefen om upphandlingar med undantag för aktier. Därmed fattar 
kanslichefen upphandlingsbeslutet om upphandling av företagshälso-
vårdstjänster.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Sanna-Mari Myllynen, enhetschef, telefon: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Bilagor
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1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 368

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiri-
in. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilö-
stö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan pal-
velukseen.

Käsittely

16.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: 

1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilötyön ja 
työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään nykytasolla.
 
2. Lisätään uusi kohta: (21) Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laa-
dun lisäämistä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digi-
taalisissa palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johta-
misessa. Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennaltae-
hkäisevien ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi 
koetuille Työterveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaan-
hoitajan käytölle halutaan jatkoa.
 
3. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon en-
nen päätöksentekoa.

Kannattaja: Elisa Gebhard
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: 

Lisätään kohta: (22) Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankinno-
ista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintala-
ki”) 80 §:n pakollisten poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksi-
kön on päätöksellään poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoa-
ja, joka on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin 
rikoksiin, kuten veropetokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnan-
varaisten poissulkemisperusteiden perusteella hankintayksikkö voi 
päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on 
laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa 
veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan 
hankintamenettelyyn osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankinta-
lain puitteissa. Hankintayksikkö pyytää tiedoksi  valittavaksi tulevalta 
tarjoajalta  selvityksen yrityksen verostrategiasta.

Lisätään kohta: (23) Kaupunginhallitus edellyttää, että kilpailutukseen 
osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään potilastietoja terveystie-
toon liittyvän lainsäädännön määräysten mukaisesti. Tietojen käsit-
telyssä on noudattava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojala-
kia sekä yksityisyyden suojaa työelämässä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

28.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi
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§ 144
Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Åggelby, tomten 
28320/12)

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för en tomt för flervå-
ningshus (AK) 28320/12 som ingår i detaljplaneändringen nr 12198 i 
Åggelby fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavakartta nro 12198

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Stadsmiljösektorn Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter
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Stadsfullmäktige har 29.1.2014 § 25 godkänt detaljplaneändringen nr 
12198, som vann laga kraft 14.3.2014. Enligt detaljplanen hör tomten 
28320/12 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK).

Tomten 28320/12 har en yta på cirka 1 575 m² och adressen Kärr-
däldsvägen 4. Byggrätten som anges i detaljplanen uppgår till 2 100 m² 
vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 3.3.2022.

Detaljplaneändring nr 12198 gör det möjligt med kompletteringsbyg-
gande på det nuvarande arrendeområdet för Asunto Oy Suonotkontie 
4. Söder om det befintliga flervåningshuset i fyra våningar anvisats 
byggrätt för ett flervåningshus i fem våningar. Dessutom ska i botten-
våningen av flervåningshuset byggas affärslokaler minst på 70 m² vy. 
Bilplatserna förläggs till en underjordisk parkeringsanläggning.

Lokaliseringskartan finns som bilaga 2. Ett utdrag ur detaljplanen utgör 
bilaga 3.

Reserveringsbeslut, planer och kortvarig utarrendering

Stadsstyrelsen har reserverat 31.1.2022 § 87 ett område av bostads-
tomten 28320/7 för specialinvesteringsfonden OP-Vuokratuotto-
erikoissijoitusrahasto för planering av ett bostadsprojekt till 31.12.2023. 
Byggrätten reserverades för planering av fritt finansierade och oregle-
rade hyresbostäder. Genom tomtindelning nr 13808 har det av tomt 
28320/7 bildats tomterna 28320/12 och 13.

Mellan staden och Asunto Oy Suonotkontie 4 finns ett gällande arren-
deavtal nr 7595 som gäller bostadstomten 28320/7. Avtalet gäller till 
31.12.2025. Specialinvesteringsfonden OP-Vuokratuotto äger hela ak-
tiestocken av det bostadsaktiebolag som är arrendatorn.

Tomten 28320/12 har inte arrenderats ut kortvarigt utan byggrätten har 
ansökts på basis av det gällande arrendeavtal för bostadsområdet på 
tomten.

Det byggnadsyta som möjliggör nybygget ligger i arrendeområdet för 
Asunto Oy Suonotkontie 4. Det långvariga arrendeavtalet för Asunto 
Oy Suonotkontie 4 kommer att ändras på så sätt att arrendet riktas i 
fortsättningen endast på den delen av tomten 28320/7 där det redan 
byggda flervåningshuset och de parkeringsplatser som betjänar det lig-
ger, d.v.s. på tomten 28320/13 i enlighet med tomtindelningen nr 
13808. Det byggnadsyta som möjliggör nybygget ligger på tomten 
28320/12 enligt tomtindelningen nr 13808.

Jordmån
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Tomten 28320/12 har tidigare varit en del av tomten 28320/7. Tomten 
28320/7 har arrenderats ut från och med 1.5.1961. Eventuella förore-
ningar i marken eller grundvatten har inte undersökts. Enligt de uppgif-
ter som finns att tillgå kan man konstatera att  på området inte har tidi-
gare bedrivits sådan verksamhet som orsakar förorening av mark eller 
grundvatten.

Arrendeprinciper

När arrendeprinciperna bestämdes beaktades ett värderingsutlåtande 
från en utomstående expert, arrendeprinciper som tidigare fastställts 
för samma eller motsvarande område, tomtens läge och markvärdets 
utveckling i området samt övriga aspekter. Man har strävat efter en en-
hetlig och konsekvent prissättning. Bedömningsutlåtandet finns i bila-
gematerialet.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige har 8.12.2021 § 393 fastställt arrendeprinciper för 
tomterna för flervåningshus (AK) 28141/3, 4, 5, 6 och 7 samt tomten för 
flervåningshus (AK) 28135/1 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängta-
let 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras minst av priset 45 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga 
om fritt finansierad och oreglerad bostadsproduktion.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 28320/12 bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 48 euro per kvadratmeter bostadsvå-
ningsyta (nuvärde cirka 1000 euro/m² vy).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler eller därmed jämförbara lokaler och lokaler för kommunal-
teknik som eventuellt uppförs på bostadstomterna beaktas på samma 
sätt som bostadstomter då arrendet bestäms.

Enligt de arrendeprinciper som föreslår är effekten av arrendet på bo-
endekostnaderna cirka 4,00 euro/m² våningsyta i månaden.

Arrendetiden är ungefär 60 år, så att arrendeavtalet gäller fram till 
31.12.2085.

Befogenheter
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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 har 2.5.2022 beslutat om ikraftträdandet av de allmänna 
principerna och de övergångstider som gäller principerna. Enligt beslu-
tet träder de allmänna arrendeprinciperna för bostadstomter och de 
tomter som betjänar boende i kraft 1.7.2022 och de tillämpas till de ar-
rendeavtal som fastställs efter det genom att beakta bland annat föl-
jande undantag:

 Stadsstyrelsen fattar i ett senare skede ett separat beslut om ibruk-
tagandet av förfarandet för nivåjustering och de eventuella 
övergångstiderna i anslutning till det. Innan beslutet om ibruktagan-
det fattas blir det avkastningsmål som följs i att fastställa arrendep-
rinciper för bostadstomter 4 procent i enlighet med principerna i 
stadsfullmäktiges beslut 2.2.2022 (22 §).

 I fråga om de tomter vars arrendeprinciper stadsfullmäktige har 
fastställt innan de allmänna arrendeprinciperna togs i bruk eller vars 
arrendeprinciper har förelagts stadsmiljönämnden för fastställandet 
före 1.7.2022 tillämpas antingen de fastställda arrendeprinciperna 
eller de arrendeprinciper som ska fastställas men så att arrendep-
rinciperna gäller högst tre (3) år från och med den tidpunkten då 
beslutet fattats.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavakartta nro 12198

Bilagematerial

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

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Reserveringstagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Stadsmiljösektorn Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljösektorn, tjänsten för utveckling av markegendom och tomter

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 370

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan 
muutokseen nro 12198 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 
vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 254

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Suonotkontie 4
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 
12198 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 vuokrausperiaat-
teet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
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§ 145
Detaljplaneändring för Kånalagränden 1–5 i Kånala (nr 12665)

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för kvarteret 32038 
och gatuområdet i 32 stadsdelen (Kånala) enligt ritning nr 12665, date-
rad 20.10.2020 och ändrad 2.3.2021, och på de grunder som framgår 
av detaljplanebeskrivningen (ett nytt kvarter 32057 skapas).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

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

Den som begärt informa-
tion om godkännandet

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

KOy Konalankuja 1-3 etc. Förslagstext
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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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett område för indu-
stri- och lagerbyggnader i mellersta Kånala, i närheten av servicekvar-
teret för kommersiella tjänster och köpcenter Ristikko i Kånala. Detalj-
planelösningen gör det möjligt att ändra områdets funktion till ett om-
växlande område för boende och affärslokaler. Dessutom möjliggör de-
taljplanelösningen att ett nytt daghem byggs i området. Avsikten är att 
göra området till ett trivsamt, grönt och urbant närcentrumsområde där 
affärslokaler, närservice och boende är naturligt anpassade till varand-
ra. Särskilt avseende har fästs vid att bygga i fotgängarens skala och 
att det finns aktiviteter i våningarna på marknivå. De nya bostadskvar-
teren med affärslokaler på gatunivå främjar utvecklingen av centrum-
området i Kånala till ett mångsidigt stadsdelscentrum.

Den nya bostadsytan uppgår till 40 000 m² vy, den nya affärsytan till 1 
400 m² vy och den nya serviceytan till 2 000 m² vy. Det kvartersexploa-
teringstal som detaljplanen möjliggör i kvartersområde för flervånings-
hus AK är ca e=1,6 och i kvartersområde för bostadshus och affärs-
byggnader AL ca e=1,7. Detaljplanen gör det möjligt att ca 1 000 nya 
invånare flyttar till området.

I samband med detaljplanen har det utarbetats en trafikplan (ritning nr. 
7016) som utöver Kånalagränden och Konalanpolku även gäller den 
mellersta delen av Kånalavägen. Staden anser att det är viktigt att Kå-
nalavägens gaturum blir mer urbant och tätare än i nuläget, eftersom 
det kopplar bostäder, verksamhetslokaler och närservice i området till 
varandra. Det viktigaste i utvecklingen av Kånalavägen är att området 
är tryggt för fotgängare, trafikarrangemangen är tydliga, gaturummet är 
trivsamt och att det är lätta att uträtta ärenden där.

Beslut som detaljplanen bygger på
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Enligt Generalplanen 2016 för Helsingfors är det fråga om ett område 
för närcentrum C3 och ett bostadsdominerat område A2. Enligt den 
underjordiska generalplanen 2021 finns inga underjordiska lokalreser-
veringar i området. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer 
överens med de ovannämnda generalplanerna.

Planlösningen bidrar till att stadens strategiska mål kan uppnås då den 
främjar stadens tillväxt genom ny bostadsproduktion. Byggandet anvi-
sas inte till stadens mest värdefulla naturområden.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns i nuläget två produktionsbyggnader inom industrin, två 
kontorsbyggnader och en byggnad för yrkesläroanstalter. Byggnaderna 
har byggts på 1970-talet. De befintliga byggnaderna i två eller tre vå-
ningar är stora och har en anspråkslös arkitektur. Utöver byggnaderna 
är området nästan helt asfalterat inklusive parkeringsfält och farleder.

Området gränsar i väster och söder till Ledåkers park som är ett viktigt 
friluftsområde för närområdets invånare. Söder om Ledåkers park lig-
ger Riåkersvägens flervåningshusområde och i mitten av det glest be-
byggda bostadsområdet ligger lågstadieskolan Konalan ala-aste. På 
bostadsområdet vid Riåkersvägen byggs byggnader i tre eller fyra vå-
ningar. Väster om Ledåkers park ligger låghus- och småhusområden 
som är byggda på 1980-talet.

Flera detaljplaner (från 1962-2007) gäller för området och i dem har 
området betecknats som ett kvartersområde för kombinerade industri- 
och lagerbyggnader samt ett kvartersområde för industri- och lager-
byggnader och byggnader för undervisningsverksamhet. Områdets 
byggrätt har antecknats i de gällande detaljplanerna med exploate-
ringstalet e=1,0.

Kvartersområdena är privatägda. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med den sökan-
de.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen har preliminärt beräknats medföra följande kost-
nader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Gatuområden 0,5 milj. euro
Flyttning av ledningar 0,15 milj. euro
Daghem 9 milj. euro
Totalt 10 milj. euro
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Dessutom medför genomförandet av den trafikplan som utarbetades i 
samband med detaljplaneändringen kostnader för ändringar av Kå-
nalavägen utanför detaljplaneområdet. Kostnader för dessa har beräk-
nats uppgå till ca 1,8 miljoner euro varav 1,5 miljoner euro medförs av 
byggande av gatuområden och belysning. Kostnader för att flytta de 
ledningar som måste flyttas har beräknats enligt följande: kostnader för 
att flytta fjärrvärmeledningar ca 200 000 euro och kostnader för att flyt-
ta vattenledningar ca 60 000 euro.

Utöver de kostnader som nämns ovan bör man förbereda sig på kost-
nader som medförs av att flytta el- och datakommunikationskablar. I 
fråga om daghemmet preciseras kostnaderna vid närmare planering.

Detaljplaneändringen höjer tomternas värde och innebär därför en be-
tydande fördel för markägaren. Staden får markanvändningsersätt-
ningar för de privatägda tomterna. Markanvändningsavtal och föravtal 
för fastighetsaffärer har godkänts på stadens vägnar genom tomtche-
fens beslut 5.11.2021 (§ 60-63) och har undertecknats.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 6.11.–7.12.2020.

Det gjordes fyra anmärkningar mot detaljplaneförslaget varav två gällde 
trafikplanen i anslutning till detaljplanändringen, en gällde beaktandet 
av fåglar i planeringen av nybyggnadernas glasning och i en ombads 
staden lämna information om beslut som gäller detaljplanändringen till 
den som lämnat in anmärkningen. 

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget:

 Helen Elnät Ab
 samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 

 I utlåtandena ingår inga invändningar mot detaljplaneförslaget.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna mot förslaget till de-
taljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som fram-
förts i dessa.

Med beaktande av målen med planen är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av påpekandena.

Det gjordes ändringar av teknisk natur i detaljplanekartans beteckning-
ar, bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt 
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framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivning-
ens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Teh-
dyt muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna 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 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 1-3 

(12665)
5 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan  esisopimus Konalankuja 2 

(12665)
6 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 4 (12665)
7 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 5 (12665)
8 KOy Konalankuja 1-3n asemakaavan muutoshakemus

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
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Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Den som begärt informa-
tion om godkännandet

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

KOy Konalankuja 1-3 etc. 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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Kymp/Ekonomistöd

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 369

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 
32038 ja katualueen asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn ja 
2.3.2021 muutetun piirustuksen nro 12665 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 32057). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 97

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Hankenumero 5884_3, 5884_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2020 päivätyn ja 2.3.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12665 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 32. kaupunginosan (Konala) korttelia 32038 ja katualuetta 
(muodostuu uusi kortteli 32057).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-
tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan 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.

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.06.2020 § 36

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12665 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12665
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 20/2020
Pohjakartta valmistunut: 11.6.2020
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

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 17

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Konalanpolku–Kånalastigen 

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
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Perustelu: Liitynnäinen, Konalankujan ja alueen kokooja- ja pääkadun, 
Konalantien, mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.4.2019

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Konalankujan asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Konalankujan korttelia 32038 (Konalan-
kuja 1–5). Korttelissa sijaitsee nykyisin kaksi teollisuuden tuotantora-
kennusta, kaksi toimistorakennusta ja yksi ammatillisten oppilaitosten 
rakennus. Rakennukset ovat valmistuneet 1970-luvulla ja edustavat 
melko tyypillistä aikakauden toimisto- ja tuotantolaitosrakentamista. Ka-
ikki suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962–2007) ja ni-
issä alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi ja teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimin-
taapalvelevien rakennusten korttelialueeksi. Korttelialueen käyttötarkoi-
tus on muuttumassa asumisen ja toimitilan alueeksi. Suunniteltu asu-
kasmäärän lisäys on noin 1 000 uutta asukasta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Konalantien varren ja kauppakes-
kus Ristikon lähialuetta Konalan alueen monipuolisena ja tiivistyvänä 
lähikeskuksena Helsingin yleiskaavan (2016) mukaisesti. Uudisraken-
tamisen on suunniteltu olevan viidestä kahdeksaan kerroksista. Ra-
kennusten alimpiin kerroksiin sijoitetaan liike- ja toimitilaa. Alueen py-
säköinti on tarkoitus sijoittaa keskitetysti Konalantien varteen suunni-
teltavaan pysäköintilaitokseen. Lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa 
uusi päiväkoti. Sen pihatilojen osittaista sijoittamista Hilapellon puistoon 
tutkitaan. Samalla tarkastellaan alueen väestön kasvuun ja puiston 
kasvavaan käyttöpaineeseen perustuen uuden leikkipaikan sijoittamista 
puistoalueelle. Käärtipolun pohjoisosan itäpuolisen puistoalueen täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia tutkitaan.
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Hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ovat vähäiset. Kau-
punginmuseolla ei ole Konalankujan asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi
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§ 146
Detaljplaneändring för Kokkobergsvägen 9 i Sockenbacka (nr 
12743)

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 17 i kvarteret 
46138 i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Reimars) enligt ritning nr 12743, 
daterad 15.2.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12743 kartta, päivätty 15.2.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12743 selostus, päivätty 15.2.2022, päi-

vitetty Kylk:n 15.2.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 22.11.2021, täydennetty 15.2.2022
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Elnät Ab Förslagstext
Helen Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-

Förslagstext
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ter (HRM)
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller den flervåningshustomt som ligger på Kok-
kobergsvägen 9 i Sockenbacka i Reimars. Detaljplanen möjliggör byg-
get av ett nytt flervåningshus i åtta våningar på sluttningen i tomtens 
norra del. Meningen är att riva det flervåningshus från 1970-talet i tre 
våningar som ligger i mitten av tomten.

Avsikten är att lägga till nya bostäder på tomten genom komplette-
ringsbyggande så att det befintliga flervåningshuset i tre våningar i mit-
ten av bostadskvarteret ersätts med en ny bostadsbyggnad i åtta vå-
ningar. Den nya byggnaden placeras så att det i mitten av bostadskvar-
teret bildas ett gårdsområde som är större än den nuvarande gården 
och som är skyddad mot buller från Ring I. De tilläggsparkeringsplatser 
som behövs för bilar (10 st.) placeras som longitudinella bilplatser vid 
tomtens norra kant.

Byggrätten på tomten ökar med 990 m² vy. Antalet invånare ökar med 
ca 25.

När detaljplanen genomförs fås nya bostäder och gårdsområden, vilka 
är skyddade mot bullret i området.

Beslut som detaljplanen bygger på

Detaljplanen bidrar till att staden kan nå sina strategiska målsättningar 
genom att förnya och komplettera den befintliga byggda miljön på ett 
hållbart sätt genom att beakta områdets särdrag.

Enligt Generalplanen 2016 för Helsingfors är området ett bostadsdomi-
nerat område med beteckningen A2. Enligt den underjordiska general-
planen 2021 för Helsingfors finns det inga underjordiska reserveringar i 
området. Den nu utarbetade detaljplanen stämmer överens med de 
ovannämnda generalplanerna.

Områdets utgångspunkter och nuläge
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Området är en del av det flervåningshusområde som byggdes när 
Reimars gjordes tätare bebyggt och ligger vid västra kanten av det 
backiga området Kokkoberget.

I kvarteret 46138 kantar lamellhus gårdsområden, där det växer gamla 
träd. På norra och västra sidan omges kvarteret av en park som ligger 
lite nedanför gårdarna. Bakom parken ligger trafikområdet för Ring I 
och Proviantmansvägens industrikvarter.

På tomten 46138/17 gäller en detaljplan som möjliggör kompletterings-
byggande. På basis av denna detaljplan byggdes ett flervåningshus i 
sex våningar i tomtens nordöstra del år 2014. Området är kvartersom-
råde för flervåningshus (AK) och tomtens totala våningsyta uppgår till 6 
280 m². På tomten ligger även två flervåningshus i tre våningar som 
byggdes på 1970-talet.

Tomten är i privat ägo. Detaljplanen har utarbetats på ansökan och in-
nehållet i detaljplanen har diskuterats med den sökande.

Detaljplanens kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanen.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myn-
digheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka in-
kommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till 
påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med 
olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 Helen Ab
 Helen Elnät Ab
 Vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens miljöt-

jänster (HRM).
 Äldrerådet i Helsingfors
 stadsmuseet

I ställningstagandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjäns-
ter (HRM) konstateras att detaljplaneändringen inte kräver en utbygg-
nad av vattenförsörjningen.
Stadsmuseet anser att detaljplanen är motiverad och att det inte har 
några påpekanden om rivningen av den byggnad som byggdes 1971. 
Några övriga ställningstaganden av myndigheterna kom inte in.
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Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om be-
redningsmaterialet gällde att bevara trädbeståndet på tomtens norra 
kant samt att trygga häckningsplatser och en skyddande buskar för 
fåglar. Åsikterna har beaktats i planläggningen så att byggytan för ny-
byggnaden har flyttats i detaljplanen på basis av den genomförda träd-
kartläggningen. Nybyggnaden flyttas längre bort från tomtens norra 
gräns jämfört med referensplanen för att bevara den tätaste trädgrup-
pen. Det kom in två skrivelser med åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 22.11–21.12.2021, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett 
brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markä-
gare bosatt i en annan kommun.

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndigheternas utlåtanden om detaljplaneförslaget kom in medan för-
slaget hölls offentligt framlagt. I utlåtandena framförs inga invändningar 
mot innehållet i detaljplaneförslaget.

Följande lämnade in utlåtande:

 stadsmuseet
 samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Helen Elnät Ab

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag.

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

Motiveringen till detaljplanens lösning framgår närmare av den bifoga-
de detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och 
det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310).
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12743 kartta, päivätty 15.2.2022
2 Asemakaavan muutoksen nro 12743 selostus, päivätty 15.2.2022, päi-

vitetty Kylk:n 15.2.2022 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 22.11.2021, täydennetty 15.2.2022
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Elnät Ab Förslagstext
Helen Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter (HRM)

Förslagstext

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
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Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 390

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Rei-
marla) korttelin 46138 tontin 17 asemakaavan muutoksen 15.2.2022 
päivätyn piirustuksen nro 12743 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 91

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Hankenumero 0740_71

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 15.2.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12743 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 46. kaupunginosan 
(Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46138 tonttia 17. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
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raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: 
Päätöksenteko  

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta, Työelä-
keyhtiö Elolta, kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja kä-
sittelykustannukset 6 000 euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi
Oula Rahkonen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 27273

oula.rahkonen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 8.12.2021

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Asemakaavan 22.11.2021 päivätty muutosehdotus nro 12743 koskee 
korttelin 46138 tonttia 17 osoitteessa Kokkokalliontie 9 Reimarlassa Pi-
täjänmäellä. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä Kokkokalliontie 9:n ton-
tille uusia omistusasuntoja siten, että nykyinen, tontin keskellä oleva 
kolmikerroksinen v. 1971 valmistunut asuinkerrostalo puretaan ja kor-
vataan uudella kahdeksankerroksisella asuinrakennuksella tontin po-
hjoisosassa. Purettu kerrosala tulisi olemaan 1960k-m2, uuden, 8-
kerroksisen asuintalon kerrosala 2950k-m2. Uusi rakennus sijoitettaisi-
in

siten, että asuinkorttelin keskelle muodostuu nykyistä laajempi, Kehä 
I:n melulta suojattu piha-alue.

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti ra-
kennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunginmuseo on lausunut 9.4.2021 Kokkokalliontie 9:n Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo totesi kantanaan mm. 
seuraavaa:

”Arkkitehtitoimisto Olli Kuusen v. 1971 suunnitteleman kolmikerroksisen 
lamellitalon voi kaupunginmuseon näkemyksen mukaan purkaa, ra-
kennus on aikakaudelleen tyypillinen eikä sillä ole merkittävää raken-
nustaiteellista arvoa. Tontin pohjoisosaan suunniteltu korkeampi asuin-
kerrostalo on kokonaisuuden kannalta perusteltu. Korttelin piha-
alueesta

muodostuu yhtenäisempi ja avarampi ja se on paremmin melulta suo-
jassa. Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista suunniteltuun ase-
makaavan muutokseen.”

Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomauttamista esillä olevaan 
asemakaavan muutosehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.4.2021

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 38056

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.09.2021 § 37

HEL 2020-011398 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12743 pohjakartan 
kaupunginosassa 46 Pitäjänmäki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12743
Kaupunginosa: 46 Pitäjänmäki
Kartoituksen työnumero: 23/2021
Pohjakartta valmistunut: 30.6.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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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§ 147
Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfi-
ler som ligger intill busshållplatser

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite
2 Motion 22.09.2021 Månsson Björn
3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att busspassagerarnas och cyklisternas säkerhet ska tryggas på 
olika sätt när cykelfiler planeras intill busshållplatser.

Trafiksäkerheten är en viktig utgångspunkt för all trafikplanering. Kol-
lektivtrafikens hållplatser hör till de objekt där stadsmiljösektorn och 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) särskilt beaktar tra-
fiksäkerheten i sitt samarbete. Stadsmiljösektorn följer med responsen 
om hållplatsarrangemangen och gör vid behov upp planer för att göra 
arrangemangen vid enskilda hållplatser tydligare.

I Helsingfors styrs planeringen av cykeltrafiken av planeringsanvisning-
arna för cykeltrafik, som godkändes 2016. I Helsingfors är det en all-
män princip att ha fotgängarna och cyklisterna på skilda banor. Cykel-
vägen och gångbanan skiljs ofta åt med kantstenar, och cykelvägen 
brukar märkas ut med vägmarkeringar med cykelsymbolen. Skilda ba-
nor för cyklister och fotgängare gör trafiken säkrare för båda grupper-
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na. När cyklisterna har sin egen bana är cykeltrafiken förutsägbar och 
fotgängarna behöver inte dela gångbanan med cyklister.

Den nya typritningen för busshållplatser (daterad 15.10.2021) innehål-
ler en mer detaljerad översikt över de konstruktioner och principer för 
vägbygge som passar olika slag av hållplatser. Vid busshållplatser ska 
cykelvägen i första hand gå bakom hållplatstaket och det cirka 3,5 me-
ter breda vänteområdet. Trafiksäkerheten förbättras genom att installe-
ra räck intill hållplatstaket, så att passagerare som stiger av bussen inte 
kan gå direkt ut på cykelbanan vid hållplatstaket, som skymmer sikten 
för cyklister. Räcken kan också dirigera fotgängarna till ett övergångs-
ställe där det är säkert att gå över cykelvägen. Alltid finns det inte plats 
att bygga ett vänteområde mellan cykelvägen och körbanan. Då måste 
passagerarna stiga på bussen direkt från cykelvägen. I sådana fall 
markeras hållplatsens läge på cykelbanan med röd färg för att göra tra-
fikanterna mer uppmärksamma.

Eftersom cykelvägarna och gångbanorna oftast ligger vid vägkanten 
måste man gå över cykelvägen för att kunna stiga på bussen. Enligt 
vägtrafiklagen ska en cyklist som på en cykelbana passerar en buss 
vid en hållplats lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare. 
När det inte står någon buss vid hållplatsen lämnar väjningsreglerna 
mer rum för tolkning. Den som går över cykelvägen utan att stiga på el-
ler av en buss har väjningsplikt mot cyklisterna. Om man vill visa att 
cyklisterna alltid har väjningsplikt vid hållplatsen märks ett övergångs-
ställe ut på cykelvägen vid hållplatsen. I så fall dirigeras fotgängarna 
med hjälp av räck att korsa cykelvägen 
vid övergångsstället.

Generellt används övergångsställen på cykelvägar i områdena med 
den livligaste gångtrafiken och vid hållplatser som följer tillgänglighets-
kraven på specialnivå. I områden med mindre trafik möts fotgängare 
och cyklister mer sällan och man har därför inte ansett det befogat att 
upprätta övergångsställen som enda passager till hållplatserna. Parter-
na i trafiken omfattas dock av de allmänna skyldigheterna för vägtrafi-
kanter att iaktta den försiktighet som krävs med hänsyn till omständig-
heterna och situationen samt skyldigheten att för undvikande av fara 
förutse andra vägtrafikanters agerande.

I Helsingfors har man inte byggt farthinder på cykelvägar vid busshåll-
platser på det sätt som föreslås i motionen. Farthinder som lämpar sig 
för cykeltrafik får inte vara branta för att inte förorsaka cyklisten eller 
cykeln skada till exempel genom stötar. En omfattande utbyggnad av 
farthinder vid hållplatser skulle göra cykeltrafiken mindre lockande ef-
tersom man som cyklist rör sig med muskelkraft. I särskilda fall kunde 
farthinder eller exempelvis trafikljus användas för att garantera funge-
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rande trafikarrangemang där fotgängare går över cykelvägen, om det 
inte räcker att fotgängarna och cyklisterna har tydligt åtskilda banor och 
ett övergångsställe märks ut.

Stadsmiljönämnden och samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) har gett sina utlåtanden om motionen. Svaret stämmer överens 
med utlåtandena.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite
2 Motion 22.09.2021 Månsson Björn
3 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 117

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 313

HEL 2021-010631 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Stadsmiljönämnden 18.01.2022 § 28

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljönämden gav stadsstyrelsen följande utlåtande:

I Helsingfors godkändes år 2016 (stadsplaneringsnämnden 19.4.2016) 
en Planeringsanvisning för cykeltrafiken, som styr stadens planering av 
cykeltrafiken. En allmän princip i Helsingfors är att fotgängarna och cy-
keltrafiken ska separeras från varandra till separata leder. Cykelvägar 
avskiljs ofta till en egen nivå med hjälp av kantstenar och markeras 
med vägmarkeringar i form av cykelsymboler. Separationsprincipen 
förbättrar säkerheten för både cyklister och fotgängare. När cyklisten 
har sitt eget utrymme blir cykeltrafiken lätt att förutse, och utrymmet för 
fotgängare används endast av dem. 

I samarbetet mellan stadsmiljösektorn och Helsingforsregionens trafik 
(HRT) fäster man särskild uppmärksamhet vid kollektivtrafikens håll-
platser och deras säkerhet. I den nya typritningen för busshållplatser 
(uppdaterad 15.10.2021) ges närmare information om strukturer för ga-
tubyggande och principer för olika typer av hållplatslösningar. Vid 
busshållplatser strävar man i första hand efter att dra cykelvägarna så 
att de går bakom busskuren och det ca 3,5 meter breda vänteområdet. 
Bredvid busskuren monteras räcken som förbättrar trafiksäkerheten 
genom att förhindra att en person som befunnit sig bakom det sikthin-
der som busskuren utgör går rakt ut på cykelvägen. Genom räckena 
kan man också styra fotgängarna att korsa cykelvägen på en trygg 
plats via ett övergångsställe. På en del ställen finns inte plats för att 
bygga ett vänteområde mellan cykelvägen och körbanan, vilket innebär 
att busspassagerare måste stiga på direkt från cykelvägen. På sådana 
platser markeras cykelvägen vid hållplatsen med röd färg, vars syfte är 
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att dra till sig trafikanternas uppmärksamhet och göra dem mer obser-
vanta.

Cykelvägarna och trottoarerna är oftast placerade vid kanten av gator-
na, vilket innebär att man måste korsa cykelvägen för att komma till 
bussen. Enligt vägtrafiklagen ska den som rör sig med cykel på en cy-
kelväg och passerar en buss vid en hållplats lämna fri passage åt på- 
eller avstigande passagerare. När ingen buss är vid hållplatsen lämnar 
väjningsreglerna mer utrymme för tolkning. Om en person som korsar 
en cykelväg inte är på väg att stiga på eller av en buss, är tolkningen 
att hen har väjningsplikt gentemot cyklister när hen korsar cykelvägen. 
Om man vill att cyklisten är väjningspliktig i alla situationer kan man 
förse cykelvägen med ett övergångsställe vid hållplatsen. Fotgängarna 
hänvisas då med hjälp av räcken att korsa cykelvägen via övergångs-
stället. I allmänhet används övergångsställen som märks ut på cykel-
vägen i de områden som har livligast gångtrafik och vid hållplatser med 
tillgänglighetskrav på specialnivå. I områden med mindre livlig trafik har 
användning av övergångsställen och begränsning av passagen till håll-
platserna till ett visst ställe inte betraktats som nödvändigt eftersom 
mötessituationerna är få. Parterna i trafiken berörs ändå av de allmän-
na skyldigheter som gäller trafikanter i fråga om att iaktta den försiktig-
het som förhållandena och situationen kräver samt skyldigheten att för-
utse även den andra partens agerande för att undvika fara. 

Man har inte byggt farthinder på cykelvägar i anslutning till busshåll-
platser i Helsingfors. Ett farthinder som lämpar sig för cykeltrafik bör ha 
en flack profil för att inte orsaka olägenheter för cyklisten eller cykeln 
exempelvis på grund av skakningar. Omfattande byggande av farthin-
der i anslutning till hållplatser skulle minska cyklingens attraktivitet, ef-
tersom cykling är ett sätt att ta sig fram med muskelkraft. Om en bety-
dande fotgängarpassage inte fås att fungera säkert genom tydlig sepa-
ration och övergångsställen kunde man i vissa fall säkra övergången 
med hjälp av farthinder eller till exempel trafikljusstyrning. Stadsmiljö-
sektorn följer responsen som kommer in om hållplatserna och gör vid 
behov upp planer för att förtydliga hållplatsarrangemangen. Trafiksä-
kerheten är en viktig utgångspunkt i all trafikplanering.

Föredragande
sektorchef i stadsmiljösektorn
Ville Lehmuskoski

Upplysningar
Teppo Pasanen, trafikingenjör: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi
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§ 148
Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafi-
ken

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningskläm-
mar: 

1 Stadsfullmäktige ber staden utreda möjligheterna 
att muddra Skatuddens kanal för småbåtstra-
fik.(Petrus Pennanen)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder 

möjligheten att utöka de sätt som används för vin-
terförvaring av båtar.(Silja Borgarsdottir Sandelin)

  

Behandling

Hemställningsklämmar

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Silja Borgars-
dóttir Sandelin föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige ber staden utreda möjligheterna att 
muddra Skatuddens kanal för småbåtstrafik.

Ledamoten Silja Borgarsdottir Sandelin understödd av ledamoten Otso 
Kivekäs föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att utöka de sätt som används för vinterförvaring av båtar.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 312 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
01.06.2022

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

Omröstningar

4 omröstningen

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

JA-förslag: Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Silja Borgarsdóttir Sandelin, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Sandra Hagman, Juha Hakola, Joel Harkimo, Shawn Huff, Nuutti Hytti-
nen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, 
Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pen-
nanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Eli-
na Valtonen, Maarit Vierunen

Blanka: 31
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Laura Korpinen, Ajak Majok, 
Petra Malin, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Mari 
Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Mari Holopainen, Mikael Jungner, Minja Koskela

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till 
hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm 
JA, motsätter sig NEJ 
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JA-förslag: Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hem-
ställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, 
Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskani-
us, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Lau-
ra Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak 
Majok, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Pau-
nio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Byoma 
Tamrakar, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 5
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Osmo Soininvaara, Sinikka Vepsä, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Mari Holopainen, Mikael Jungner, Minja Koskela

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden för att utveckla småbåtstrafiken bygger lättillgängliga 
och för alla båtförare öppna bryggor till öar och förtöjningsplatser till 
kobbar, på vilka det är tillåtet att stiga i land samt att staden muddrar 
upp Skattuddens, Busholmens och Fiskehamnens kanaler så att de är 
tillräckligt djupa för småbåtar.

Stadsstyrelsen understöder förslaget om att staden inrättar förtöjnings-
platser och allmänna gästbryggor för småbåtar på utflyktsöar och de 
största öarna med tjänster som ligger utanför Helsingfors.

Med tanke på småbåtförare kan skärgården göras mer tillgänglig ge-
nom att bygga nya och iståndsätta befintliga bryggor eller öppna priva-
tuthyrda bryggor för allmänheten. Rekreationsöarnas tillgänglighet för-
bättras även genom snabbare och lättare åtgärder, såsom med hjälp 
av båtringar och bojar. Bojar placeras på ankarplatser i anslutning till 
båtringar vid stadens rekreationsöar. I fortsättningen har staden för av-
sikten att ha mer omfattande information på sin webbplats om de tjäns-
ter som erbjuds på de öar som är öppna för rekreationsbruk.

Nu utvecklar Helsingfors havsområdena aktivt. På många öar, såsom 
Kalvholmen, Mjölö och Skanslandet, har staden under senaste åren 
vidtagit åtgärder som främjar småbåtlivet. På Skanslandet finns det ca 
50 båtplatser avsedda för förtöjning av småbåtar och på Kalvholmen 
femton. Antalet bryggplatser ökas eller kajer iståndsätts bl.a. på Vakt-
holmen och Takvedaholmen. På Hemholmen, Västra Jungfruholmen 
och Järpholmen utreds behovet av platser för bojar utöver de befintliga 
båtringarna.

En underhålls- och utvecklingsplan har utarbetats för den östra skär-
gården. Planens centrala princip är att förbättra tillgängligheten av fri-
luftsöarna samt att förbättra möjligheterna att stiga i land och frilufts-
tjänsterna på friluftsöarna. Avsikten är att det vid alla viktigaste frilufts-
öar som staden förvaltar i framtiden finns bryggor eller bojar som pas-
sar för småbåtar.

Staden strävar aktivt efter att förbättra förutsättningarna för småbåtsli-
vet på sina öar, men markägarskapet i Helsingfors skärgård har delats 
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mellan flera olika aktörer. Endast en del av öarna är sådana att de kan 
användas fritt och att det är möjligt att utveckla friluftstjänster. I synner-
het i den östra skärgården finns gott om friluftsöar som är avsedda för 
rekreationsbruk. Så kallade allemansöar finns på olika håll i skärgår-
den. Det är inte motiverat att förbättra tillgängligheten på sådana öar 
som har begränsad användning, såsom fridlysta fågelskär och militärö-
ar.

Målet med havsstrategin är att förbättra användningen av skärgården 
för rekreation, men också att trygga bevarandet av skärgårdsnaturen 
och skärgårdens kulturarv och därtill hörande livsmiljöer. I praktiken be-
tyder det att tillgängligheten utvecklas i synnerhet på de öar där natu-
ren och kulturarvsobjekten tål ökat slitage, erosion och störningar, för-
ändringar i landskapet, nedskräpning och förändringar i undervat-
tensnaturen. En av de största faktorerna som hotar fågelarter som häc-
kar i skärgården är oavsiktliga störningar som rekreationsanvändning-
en medför på häckningsöar och -skär.

Vid sidan av att öka antalet bryggor föreslås i motionen att staden 
muddrar upp Skattuddens, Busholmens och Fiskehamnens kanaler. 
För att muddra i närheten av befintliga konstruktioner krävs alltid en 
mer omfattande strukturell granskning och ganska sannolikt också änd-
ringar i de omgivande konstruktionerna för att inte riskera säkerheten.
I vissa kanaler är berget så nära botten att en fördjupning förutsätter 
sprängning. Det räcker inte nödvändigtvis med muddring för att förbätt-
ra förutsättningar för småbåtstrafiken i kanalerna, eftersom broarna 
som löper över kanalerna är låga. För närvarande är det inte möjligt att 
muddra kanalerna och det ingår inte i investeringsprogrammet.

Stadsmiljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden 
i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 118

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet på förslag av ordföran-
den.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 325

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.02.2022 § 76

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään kolmea keskeistä toimenpidettä 
Helsingin saariston saavutettavuuden ja pienveneliikenteen kehittämi-
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seksi: pienveneiden kiinnityspaikkojen lisäämistä, kaikille avoimien ja 
helposti saavutettavien laitureiden lisäämistä saarissa sekä Katajano-
kan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavien ruoppaamista riittävän sy-
väksi pienveneilylle. 

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa pienveneiden kiinnityspaikko-
jen ja kaikille avoimien käynti- ja vieraslaitureiden lisäämistä Helsingin 
edustan retkeilysaariin ja suurimpiin saariin, joissa on palveluja. Pien-
veneilyä edistäviä toimenpiteitä on viime vuosien aikana tehty monissa 
Helsingin edustan saarissa, muun muassa Vasikkasaaressa, Isosaa-
ressa ja Vallisaaressa. Itäiseen saaristoon on laadittu hoito- ja kehittä-
missuunnitelma, jonka keskeisenä periaatteena on retkeilysaarten 
saavutettavuuden, rantautumismahdollisuuksien ja virkistyskäyttöpal-
veluiden parantaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa 
tärkeimmissä Helsingin kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa ret-
kisaarissa on pienveneille soveltuvat laiturit tai poijupaikat. 

Aloitteessa esitettyjen kanavien ruoppaaminen vaatii lisäselvityksiä. 
Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät 
aina laajempaa rakenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti 
myös muutoksia kanavia ympäröiviin rakenteisiin.

Tällä hetkellä kanavien ruoppaaminen ei ole mahdollista eikä se sisälly 
investointiohjelmaan.

Helsingin merellinen strategia

Merellisen strategian tavoitteena on parantaa kaupungin merellisten 
kohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä edistää merelli-
siä tapahtumia. Helsingin merialueiden kehittäminen etenee tällä het-
kellä aktiivisesti. Pitkään Helsingin saariston yleinen virkistyskäyttö oli 
painottunut muutamaan isompaan saareen, kuten Suomenlinnaan, 
Pihlajasaareen ja Mustasaareen. Viime vuosina on avautunut uusia 
saaria kaupunkilaisten käyttöön, esimerkiksi Lonna, Vallisaari, Kunin-
kaansaari ja Isosaari. Tällä hetkellä aktiivisen merellisen virkistyksen 
piirissä on 12 saarta tai saariryhmää. 

Saarten maanomistusolot ja käyttö

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan pienveneilijöiden pääsyä saariin 
omistamillaan ja hallinnoimillaan saarilla. Helsingin saariston maano-
mistus on kuitenkin jakautunut usealle taholle. Valtio ja kaupunki ovat 
suurimpia yksittäisiä maanomistajia. Valtion maat ovat osittain puo-
lustusvoimien käytössä ja niiden hallinta on jakautunut Senaatti-
kiinteistöjen ja Metsähallituksen kesken. Puolustusvoimien hallinnassa 
olevat saaret ovat suljettua sotilasaluetta. Muita merkittäviä maano-
mistajia ovat muun muassa Helsingin seurakuntayhtymä. Osa saa-
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ristosta on yksityisten omistamaa ja kesäasumiskäytössä. Saaristossa 
on myös kesämajoja, yksityisiä kesähuviloita ja järjestöjen, yhdistysten 
sekä yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. Osa kaupungin saarikiin-
teistöistä on vuokrattu muun muassa veneily- ja kalastusseuroille, muut 
saaret ovat virkistys- tai luonnonsuo-jelukäytössä. 

Saarista vain osa on avoimessa käytössä ja sellaisia, joihin on mahdol-
lista kehittää retkeily- ja virkistyspalveluita ja lisätä niitä palvelevia ra-
kenteita, kuten laitureita. Virkistyskäyttöön tarkoitettuja retkeilysaaria on 
runsaasti erityisesti itäisessä saaristossa ja niin sanottuja jokamiessaa-
ria on eri puolilla saaristoa. Rajoitetun käytön saariin, joita ovat muun 
muassa rauhoitetut lintuluodot ja sotilaskäytössä olevat saaret, ei ole 
tarkoituksenmukaista parantaa saarten saavutettavuutta. 

Merellisen strategian tavoitteena on saariston saarien avaamisen ja 
virkistyskäytön parantamisen lisäksi turvata saaristoluonnon ja saa-
riston kulttuuriperinnön ja siihen liittyvien elinympäristöjen säilyminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa saavutettavuuden ja virkistyskäytön ke-
hittämistä erityisesti niissä saarissa, joissa luonto ja kulttuuriperintökoh-
teet kestävät lisääntyvää kulutusta, eroosion ja häirinnän lisääntymistä, 
maisemien muuttumista, roskaantumista ja vedenalaisen luonnon muu-
toksia. 

Saaristoluonto on Helsingissä säilynyt melko hyvin ja saaristossa esiin-
tyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia luontotyyppejä. Erityisesti ranto-
jen luontotyypit kuten hiekkarannat ja erilaiset merenrantaniityt kestävät 
huonosti kulutusta ja saariin rantautumista. Helsingin merialue saaristo-
ineen on monipuolisen ja poikkeuksellisen arvokkaan pesimälinnuston 
elinympäristö. Pesimälinnustoon kuuluu runsaasti uhanalaisia ja muual-
la Itämeren piirissä voimakkaasti taantuneita lajeja. Saaristossa pesivi-
en lintulajien yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä on tahattoman häiriön 
syntyminen pesimäsaarille ja -luodoille virkistyskäytön seurauksena. 

Pienveneilijöiden palvelut ja niiden kehittäminen

Helsingin saaristossa on monta toimijaa. Helsingin kaupungin omista-
mien saarten hallinnointi on ajan mittaan jakautunut usealle eri toimia-
lalle ja palvelulle. Suurin osa Helsingin merellisestä huollosta on tällä 
hetkellä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Etenkin laiturien 
osalta hallinnointi jakautuu usealle vastuutaholle. Osa laitureista on 
myös yksityisille ja yhteisöille vuokrattuja laitureita, joihin ei ole vapaata 
pääsyä. Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi 21 saarta, joista vain 
osassa on huoltotarvetta. Toimiala tilaa myös 24 luonnonsuojelusaaren 
tai saarissa sijaitsevan luonnonsuojelualueen huollon. Toimialan vastu-
ulla on lisäksi kaksi kesämajasaarta Satamasaari ja Pikku Satamasaa-
ri. 
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Viime vuosien aikana on helpotettu pienveneilyä muun muassa Vasik-
kasaaressa. Aiemmin saari on ollut pääosin kesämajakäytössä. Kaikille 
veneilijöille avoin käyntilaituri rakennettiin 2020. Vartiosaareen on su-
unnitteilla olemassa olevan yhteyslaiturin kunnostus. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistamia retkeilysaaria on kaksi 
Helsingin saaristoalueella, Kalliosaari ja Pikku Leikosaari. Saaret ovat 
hyvin varustettuja retkisaaria retkipalveluineen ja niihin on kaikilla va-
paa pääsy. Molempiin saariin pääsee rantautumaan pienveneillä.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa tärkeimmissä Helsingin 
kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa retkisaarissa on pienveneille 
soveltuvat laiturit tai poijupaikat.  Saarten saavutettavuuden parantami-
sessa otetaan huomioon erilaiset retkeilijät, kuten reittiveneellä liikkuvat 
kaupunkilaiset, veneilijät, purjehtijat, lapsiperheet, liikuntarajoitteiset, 
melojat ja soutuveneellä liikkuvat, jotta mahdollisimman monella kau-
punkilaisella olisi mahdollisuus päästä virkistäytymään saaristoon. 

Pienveneilijöiden näkökulmasta saariston saavutettavuutta voidaan pa-
rantaa uusien retkilaiturien rakentamisella, olemassa olevia laitureita 
kunnostamalla tai avaamalla yksityiseen käyttöön vuokrattuja laitureja 
kokonaan tai osittain yleiseen käyttöön. Virkistyssaarten saavutettavu-
utta parannetaan myös nopeammilla ja kevyemmillä toimenpiteillä, ku-
ten kiinnittymisrenkaiden ja poijujen avulla. Poijuja sijoitetaan ankkuri-
paikoille kaupungin virkistyssaarten kiinnittymisrenkaiden yhteyteen. 
Melojien rantautumisen helpottamiseksi on suunnitteilla melontalaiturei-
ta ja melojien rantautumiseen soveltuvien rantapaikkojen merkitsemistä 
erityisesti suojaisan itäisen saariston saarikohteisiin. Uusista, virkis-
tyskäyttöön avattujen saarten palveluista on jatkossa tarkoitus tiedottaa 
entistä kattavammin kaupungin nettisivuilla.

Itäiseen saariston retkisaarilla, Kotiluodolla, Läntisellä Neitsytsaarella ja 
Pihlajaluodolla selvitetään poijupaikkojen tarvetta jo olemassa olevien 
kiinnitysrenkaiden lisäksi. Erityisesti Vuosaaren edustalla olevan Mal-
kasaaren retkeilypalveluita ja laitureita on tarkoitus parantaa lähivuosi-
en aikana. Vartiosaaren virkistyspalvelujen parantamisen yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota kaikille avoimien laitureiden ja kiinni-
tyspaikkojen lisäämiseen.

Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavien parantamisen mahdollisuudet

Aloitteessa esitetään kolmen kanavan ruoppaamista riittävän syväksi 
pienveneilylle. Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyy-
dessä edellyttävät aina laajempaa rakenteellista tarkastelua, lisäselvi-
tyksiä ja melko todennäköisesti myös muutoksia kanavia ympäröiviin 
rakenteisiin, jotta niiden toiminta ja turvallisuus eivät vaarannu. Joissain 
tapauksissa, kuten Katajanokan kanavassa, on kallio lähellä pohjaa, 
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jolloin väylän syventäminen edellyttäisi louhintaa. Kanavien pohjassa 
on myös paikoitellen pilaantunutta maa-ainesta, joka edellyttäisi toi-
menpiteitä, jos syventämiseen ryhdyttäisiin. Ruoppaus ei myöskään to-
imenpiteenä yksin välttämättä riittäisi kanavien veneilymahdollisuuksien 
parantamiseen, koska kanavien ylittävien siltojen alituskorkeudet ovat 
matalat.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448

eero.sihvonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 10

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan saariston ve-
neilymahdollisuuksien kehittäminen on kannatettavaa virkistystoimin-
nan edistämistä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa saariston 
virkistyskäytön mahdollisuuksien vahvistamista, johon lähivuosina par-
haan mahdollisuuden tarjoaa Itäisen saariston hoito- ja kehittämissu-
unnitelman toimenpiteiden toteuttaminen. Helsingin kaupunkiympäri-
stölautakunnan 22.6.2021 hyväksymän Itäisen saariston hoito- ja ke-
hittämissuunnitelman toteuttamisen myötä yhä useammalla on pääsy 
kaupungin omistamiin saarikohteisiin, joissa parannetaan myös pien-
veneiden kiinnittäytymismahdollisuuksia. Toimenpiteiden suunnittelu ja 
toteutus edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman ensimmäisten toi-
menpiteiden toteutus alkaa 2022 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyössä. Toimenpiteet koskevat 
mm. saarten saavutettavuuden ja rantautumismahdollisuuksien paran-
tamista. Tavoitteena on, että kaikissa tärkeimmissä retkisaarissa on pi-
enveneille soveltuvat laiturit tai poijupaikat sekä myös melojien ran-
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tautumispaikat merkittynä. Laituripaikkoja lisätään tai laitureita kunnos-
tetaan käyttöön mm. Vartiosaaressa ja Malkasaaressa. Kotiluodolla, 
Läntisellä Neitsytsaarella ja Pihlajaluodolla selvitetään poijupaikkojen 
tarvetta jo olemassa olevien kiinnitysrenkaiden lisäksi.

Itäisessä saaristossa toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on lisään-
tyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä ratkai-
sujen etsiminen siihen, miten saariston potentiaalia voidaan hyödyntää 
kestävällä tavalla. Helsingin merialue saaristoineen on monipuolisen ja 
suojelullisesti hyvin arvokkaan pesimälinnuston elinympäristö. Saa-
ristossamme pesivä lintulajisto on kansainvälisestikin vertailtuna poik-
keuksellisen monipuolinen eri pääkaupunkialueiden keskinäisessä ver-
tailussa. Meillä Helsingissä pesivään saaristolinnustoomme kuuluu 
runsaasti uhanalaisia ja muualla Itämeren piirissä voimakkaasti taantu-
neita lajeja. Saaristossamme pesivien lintulajien yksi merkittävimmistä 
uhkatekijöistä on tahattoman häiriön syntyminen pesimäsaarille ja -
luodoille virkistyskäytön seurauksena. Helsingin kaupunki on nykyises-
sä luonnonsuojeluohjelmassa rauhoittanut ja rauhoittamassa useita ka-
ikkein tärkeimpiä merilinnustomme pesimäsaaria maihinnousulta häiriö 
herkimpään pesimäaikaan. Näiden lisäksi kaupungin luontotietojärjes-
telmässä on tunnistettu joukko muita tärkeitä pesimäsaaria ja linnuille 
ravintoa tarjoavia tärkeimpiä matalikkoja, joille häiriön syntymistä tulee 
pyrkiä välttämään merellisen virkistyskäytön suunnittelussa. Linnuston 
lisäksi virkistyskäyttö ja veneily vaikuttavat saariston kasvillisuuteen. 
Itäisen saariston saarilla tehdyissä luontoinventoinneissa erittäin uha-
nalaisten luontotyyppien joukossa olivat mm. hiekkarannat, joiden kas-
villisuus on samalla erityisen alttiita maihinnousun aiheuttamalle kulu-
miselle ja siksi pienveneiden kiinnittäytymistä on tärkeää ohjata vain si-
ihen soveltuville kohteille.

Kanavien käyttömahdollisuuksien parantaminen

Aloitteessa esitetään Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kana-
vien ruoppaamista riittävän syväksi pienveneilylle. Kyseessä ovat Kata-
janokan kannaksen halkaiseva matala kanava Pohjoissatamasta Lin-
nanaltaaseen, Jätkäsaaren kanavalla tarkoitetaan Ruoholahden kana-
vaa ja Hietalahden ja Ruoholahden kanavan yhdistävä alikulkua, joka 
on jo pienveneellä kuljettavissa. Kalasataman kanavilla tarkoitettaneen 
Sompasaarenkanavaa sekä Nihdinkanavaa.

Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät 
aina laajempaa rakenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti 
myös muutoksia kanavia ympäröiviin rakenteisiin, jotta niiden toiminta 
ja turvallisuus ei vaarannu. Esimerkiksi Nihdinkanavan syventäminen 
edellyttäisi rantamuurien perustamista syvemmälle eli rakentamista uu-
delleen. Sompasaarenkanavassa tilanne on vastaava kuin Nihdinkana-
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van kohdalla ja siellä lisähaastetta tuottaa lisäksi kanavan keskellä si-
jaitseva voimajohtopylväs. Katajanokan sillan kohdalla on kallio lähellä 
pohjaa ja myös Nihdissä syventäminen edellyttäisi louhintaa. Kanavien 
pohjassa on myös paikoitellen pilaantunutta maa-ainesta, joka edellyt-
täisi toimenpiteitä, jos syventämiseen ryhdyttäisiin. Ruoppaus ei 
myöskään toimenpiteenä yksin välttämättä riittäisi kanavien veneily-
mahdollisuuksien parantamiseen, koska kanavien ylittävien siltojen ali-
tuskorkeudet ovat matalat.

Pohjoisrannan ja Eteläsataman välillä on kuitenkin nykytilanteessakin 
toimiva veneyhteys ja Kalasataman kanavien käytettävyyden merkitys 
veneilyyn kasvaa mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Merihaansilta val-
mistuu. Kalasataman kanavien tilannetta voi tarkastella uudelleen, kun 
silta on valmistunut.

Viestintä ja yhä parempi yhteistyö saariston eri toimijoiden välillä edistää virkistyskäyttöä

Vuosittain kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintäpalveluissa huo-
mioidaan myös merellinen Helsinki ja sen monet mahdollisuudet ja pal-
velut kaupunkilaisille. Omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen lisääminen 
on nostettu Helsingin liikuntapalveluiden ydintehtäviin, joten luonnolli-
sesti veneilykaudella myös viestinnässä kohdistetaan resursseja muun 
muassa Helsingin saariston palvelujen esille tuomiseen. Lisäksi me-
neillään on mittava liikuntapalveluiden verkkosivu-uudistus, joka val-
mistuessaan helpottaa myös merellisen Helsingin palveluiden löytämi-
stä. Saaristo-oppaassa on merkitty kiinnitysrenkaat ja rantautumissu-
unnat ja tämän tiedon jakaminen verkkosivuilla on jatkossakin tärkeää.

Helsingin saariston maanomistus on jakautunut usealle taholle ja 
Helsingin saaristossa on monta toimijaa. Valtio ja kaupunki ovat suu-
rimpia yksittäisiä maanomistajia. Muita merkittäviä maanomistajia ovat 
mm. Helsingin seurakuntayhtymä. Osa saaristosta on yksityisten 
omistamaa. Osa kaupungin saarikiinteistöistä on vuokrattu mm. ve-
neily- ja kalastusseuroille, muut saaret ovat virkistys- tai luonnonsuo-
jelukäytössä. Helsingin kaupungin omistamien saarten hallinnointi on 
myös ajan mittaan jakautunut usealle eri toimialalle ja palvelulle. Suurin 
osa Helsingin merellisestä huollosta on tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan vastuulla, mutta eteenkin laiturien osalta hallinnointi 
jakautuu usealle vastuutaholle. Helsingin kaupunki on parantanut yhte-
istyötä saaristossa toimivien ja maata omistavien tahojen kanssa, jotta 
saariston kohteet ja palvelut olisivat yhä paremmin asukkaiden käytös-
sä. Kaupungin sisäistä yhteistyötä on myös parannettu erityisesti vies-
tinnässä sekä huollon- ylläpidon kehittämiseksi.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ylläpitää Helsingin itäisessä saa-
ristossa sijaitsevien Pikku Leikosaaren ja Kalliosaaren ulkoilu- ja virkis-
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tyspalveluita. Palvelutarjontaan kuuluvat hyvin hoidetut keittokatokset, 
käymälät, laiturit, levähdyspaikat ja sauna. Viestintäyhteistyötä Uu-
denmaan virkistysalueyhdistyksen kanssa vahvistetaan, jotta tieto virki-
stysalueyhdistyksen kohteista saavuttaa helsinkiläiset paremmin. Uu-
denmaan virkistysalueyhdistys on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kun-
tien yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on turvata ja kehittää jäsenkunti-
ensa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Viime vuosien aikana Helsingin lähisaaristossa on avattu useita uusia 
saarikohteita virkistyskäyttöön tai parannettu jo olemassa olevien saa-
rien retkeilymahdollisuuksia. Vallisaari avattiin yleisölle 2016, Isosaari 
2017, Vasikkasaaren retkeilymahdollisuuksien vahvistamista on tehty 
2019 alkaen ja Vartiosaaren retkeilymahdollisuudet ovat parantuneet 
vuosina 2020–21 tehdyn kehittämistyön ansiosta. Esimerkiksi Vallisaa-
ressa on kiinnittymismahdollisuus noin 50 pienveneelle ja Vasikkasaa-
ressa on noin 15 ilmaista venepaikkaa. Vartiosaareen on päässyt jo 
kaksi kesäkautta sähköaluksella, jonka saa käyttöönsä kutsuliikenne-
palveluna ja joka toteutettiin OmaStadi – osallistuvan budjetoinnin kaut-
ta. Vastaavaa kutsuvenepalvelua sekä myös telttailumahdollisuuksien 
kehittämistä on tarkoitus tehdä osana osallistuvan budjetoinnin toteut-
tamista myös Itäisessä saaristossa.

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 149
Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nina Miettinen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden främjar inrättandet av ett system för sambruk av lastcyklar 
genom att utreda möjligheten att erbjuda lastcyklar i anslutning till bo-
stadsbyggnader och stadscykeltjänsten.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande och konsta-
terar att man förhåller sig mycket positivt till en ökning av användning-
en av gemensamma lastcyklar att minska antalet butiks- och hobby-
resor med bil. Detta stöd hjälper staden att uppnå målsättningarna i 
både handlingsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 och Rörlig-
hetsprogrammet, samt mer allmänt målet om att främja cykeltrafiken. I 
samband med konkurrensutsättning av stadscykeltjänsten som bereds 
just nu utreds möjligheten att integrera de gemensamma lastcyklarna 
med stadscykelsystemet på ett lämpligt sätt.

Stadsmiljösektorn främjar förutsättningarna för användning av last-
cyklar genom att genomföra målnätverket för cykeltrafik och banor i in-
nerstaden och förstadsområden i enlighet med principerna i de tidigare 
planerna och planeringsanvisningarna för cykeltrafiken. Även de cykel-
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parkeringsställningar som har genomförts i enlighet med de nuvarande 
planeringsanvisningarna gör det möjligt att låsa lastcykeln på ett tryggt 
sätt. Avsikten är att i samband med de kommande cykelparkeringspla-
nerna närmare utreda vilka ställningsmodeller som passar bättre för 
lastcyklar

I de objekt som byggs av stadsmiljösektorns bostadsproduktion strävar 
man efter att beakta utrymmesbehoven av hållbar transport på ett allt 
bättre sätt. Stadsmiljösektorn har avtalat med Helsingfors stads bostä-
der Ab (Heka) och Helsingfors bostadsrätt Ab (Haso) på hösten 2021 
att det reserveras utrymme för lastcyklar och underhåll av cyklar i cy-
kelförråden. Till Hasos byggnader byggs dessutom ett eluttag för el-
cyklar i cykelförråden. De uppdaterade planeringsanvisningarna publi-
ceras våren 2022. Varje självständiga bolag fattar själv beslutet om att 
planera och förverkliga eventuella reserveringssystem för lastcyklar i 
enskilda hus i enlighet med det som föreslås i motionen.

Eftersom det inte är idealt att förvara eldrivna lastcyklar utomhus med 
tanke på användning på vintern kan det bli aktuellt att utnyttja bilparke-
ringsutrymmen (såsom ineffektiva rum vid pelare eller smala remsor) 
för det. För att förvara en lastcykel i ett cykelförråd krävs att det är lätt 
att ta sig in och ut ur cykelförrådet och att dörren är tillräckligt bred. I 
nya objekt är det här möjligt, men i många gamla objekt kan det vara 
en utmaning.

Trafikaffärsverket HST (nuvarande Stadstrafik Ab) anser i sitt utlåtande 
att förslaget om lastcyklar för sambruk är en beaktansvärd möjlighet. 
HST genomförde ett pilotprojekt med lastcyklar i Gräsviken och på 
Busholmen år 2020. Erfarenheterna från pilotprojektet var positiva och 
tjänsten var omtyckt i synnerhet bland familjer. Man var nöjda med an-
talet användare i försöket. Det krävs fortfarande mycket utveckling för 
att förverkliga en långsiktig lösning. Möjligheten att göra lastcyklarna till 
en del av stadscykeltjänsten eller erbjuda sådana i anslutning till den 
utreds när den nästa konkurrensutsättningen av tjänsten bereds.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har meddelat att den 
understöder HST:s åsikt och att den anser att den preliminärt under-
stöder förslaget om att lastcyklarna blir en del av stadscykeltjänsten. 
HRT kommer att utreda förslaget när upphandlingen av stadscykel-
tjänsten för den nästa avtalsperioden bereds.

Stadsstyrelsen uppmanar parterna att reda ut, på vilka bibliotek det är 
möjligt att erbjuda lastcyklar för sambruk med beaktande av möjlighe-
terna till säker förvaring. Även lånetiderna bör granskas i fråga om last-
cyklar för sambruk.
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Svaret stämmer överens med stadmiljönämndens, HST:s och HRT:s 
utlåtanden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Miettisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 120

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet på förslag av ordföran-
den.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 348

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely

09.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 9 jälkeen:
"Kaupunginhallitus kehottaa selvittämään, missä kirjastoissa olisi mah-
dollisuus lisätä yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä huomioiden mahdollisuu-
det turvalliseen säilytykseen. Myös laina-aikoja kannattaa tarkastella 
yhteiskäyttöisten kuormapyörien osalta."

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

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 87

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisääminen lyhyiden automatkojen vä-
hentämiseksi esimerkiksi kauppa- ja harrastusmatkoja varten on erittä-
in kannatettavaa. Tämä tukisi pyöräliikenteen edistämisen, Hiilineutraali 
Helsinki –toimenpideohjelman sekä Liikkumisohjelman tavoitteita. Val-
mistelussa olevan kaupunkipyöräkilpailutuksen yhteydessä on perustel-
tua selvittää mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien integroi-
miseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestelmää. 

Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käyttöedellytyksiä 
toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa 
kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja 
pyöräliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nyky-
isten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet 
mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille 
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paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tu-
levien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä. 

Asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan 
kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Hekan 
(Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja Hason (Helsingin asumisoikeus 
Oy) kanssa sovittiin syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa 
kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi säh-
köpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje tul-
laan julkaisemaan keväällä 2022. 

Sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön 
kannalta ideaalia, joten tässä kannattaisi hyödyntää pysäköintitiloja 
(hukkaan meneviä pilarinvierustoja, kapeita kaistaleita yms.) silloin kun 
sellaisia on tarjolla. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, 
että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. 
Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi 
olla haasteita.

Talokohtaiset varausjärjestelmät yms. jäävät Hekan, Hason ja As 
Oy:den mietittäviksi ja toteutettaviksi.

08.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 203

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Nina Mi-
ettisen valtuustoaloitteesta yhteiskäyttöisten kuormapyörien 
käyttöönoton edistämiseksi:

Liikenneliikelaitos (HKL) näkee yhteiskäyttöiset kuormapyörät
varteenotettavana mahdollisuutena ja on kokeillut niiden tarjoamista 
pilottihankkeessa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 2020. Kokeilun 
kokemukset olivat positiivisia, käyttömäärät kohtuullisia ja erityisesti 
perheiden keskuudessa palvelusta pidettiin. Samalla HKL myös totesi, 
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että pidempiaikaisen ratkaisun toteuttaminen vaatii vielä paljon ke-
hittämistä. 

HKL tulee selvittämään mahdollisuutta sisällyttää kuormapyörät osaksi 
kaupunkipyöräpalvelua tai sen yhteyteen palvelun seuraavaa kilpai-
lutusta valmistellessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 150
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på 
livliga rekreationsplatser

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite
2 Roska-astioiden määrä ja koko
3 Puhtaanapitokulut 2018-2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seida Sohrabi och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ökar antalet sopkärl på livliga rekreationsområden, såsom på 
Blåbärslandet, i synnerhet under sommarsäsongen.

Sopkärlens placering och egenskaper

I Helsingfors placeras sopkärlen utgående från en nätverksgranskning 
på stadsnivå. I granskningen ägnas uppmärksamhet åt sopkärlen vid 
centrala farleder, öppna platser, vistelseområden och funktionella om-
råden och deras placering, avstånd från varandra och kärlens storlek. 
Staden strävar efter att placera sopkärlen i områden där det är möjligt 
att tömma dem året om. Underhållet av allmänna områden inom 
stadsmiljösektorn lägger till och tar bort sopkärl på basis av invånarre-
sponsen och på förslag av entreprenörer och beställare av underhåll i 
områdena.
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Hur kärlen töms påverkar placeringen av och storleken på kärlen. Av-
fallsbilar med lyftanordning kräver att farlederna har en viss lastförmå-
ga och bredd, vilket ska beaktas i placeringen av djupa behållare och 
övriga sopkärl som töms med lyftanordning. Därför placeras ofta mind-
re sopkärl, som kan tömmas för hand, i parkområden.

Sopkärlen är inte engångsinvesteringar utan efter anskaffningen be-
hövs resurser för att tömma, upprätthålla och reparera det utvidgade 
nätverket. Antalet sopkärl i allmänna områden och sopkärlens olika vo-
lymer framgår av bilaga 2.

Vid stadsmiljösektorns underhåll av allmänna områden har det sedan 
länge satsats på soldrivna smarta sopkärl varav en del pressar ihop 
soporna i sopkärlen, vilket möjliggör en större avfallskapacitet och 
mindre frekvent avfallshämtning. Dessutom har staden använt tillfälliga 
säsongssopkärl som ställs ut på grönområden vid behov för att under-
lätta renhållningen på sommaren. Största delen av sopkärlen har pla-
cerats på centrala grönområden i innerstaden. Sopkärlen har även flyt-
tats enligt behov från ett objekt till ett annat under säsongen. Under de 
livligaste tiderna beställer staden också tilläggsstädningar av entrepre-
nörer som är verksamma i området enligt behov. Det här gäller särskilt 
parker i centrum, men även övriga grönområden där användningsgra-
den är stor.

Coronapandemin har medfört ett behov av tilläggsstädningar i staden. 
Av jämförelsen mellan renhållningskostnader för allmänna områden 
under åren 2018–2021 framgår indelningen och utvecklingen av kost-
nader enligt funktioner (bilaga 3).
Med tanke på den kommande sommaren vill man säkerställa renhåll-
ningens nivå genom att se till att det finns ett tillräckligt antal tilläggs-
sopkärl. De beställare som ansvarar för underhållet av grönområden 
följer upp situationen tillsammans med de entreprenörer som är verk-
samma i området och nya sopkärlen ställs ut enligt behov. Det är dock 
skäl att notera att detta har en direkt kostnadseffekt.

Blåbärslandet

Blåbärslandet nämns i motionen som ett exempel på ett grönområde 
som lätt blir nedskräpat på sommaren. Från våren till hösten samlas 
många människor i området vilket ökar nedskräpningen av områdets 
klippor och ängsnätverk. Storleken på områdets nuvarande kärl varie-
rar mycket, vilket orsakar utmaningar för renhållningen.

Blåbärslandet har redan under de tidigare åren försetts med smarta 
sopkärl som pressar ihop soporna. Antalet smarta sopkärl kommer att 
ökas avsevärt i området i år. Samtidigt utreds placeringen av de nuva-
rande sopkärlen och huruvida de kan bytas ut mot större sopkärl inom 
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ramen för underhållets resurser. I detta sammanhang utreds även om 
det går att placera djupa behållare i området. Användning av dem i om-
rådet begränsas av att marken på Blåbärslandet är klippig.

Åtgärder för att hindra nedskräpning

Inom stadsmiljösektorn fortsätter arbetet för en trivsam och ren stads-
miljö. Stadsmiljösektorns miljötjänster bereder ett handlingsprogram för 
att begränsa nedskräpning. Dessutom främjas talkoverksamhet på 
stränder och i grönområden genom att samordna volontärverksamhe-
ten. Vid Helsingfors stad fungerar ca tusen parkfaddrar. Parkfadders-
verksamhet är frivilligverksamhet som sker i allmänna områden och 
som i huvudsak koncentrerar sig till grönområden och deras underhåll.
Den vanligaste uppgiften som parkfaddern utför är att samla skräp i 
allmänna områden.

Det räcker inte att säkerställa tjänster och en tillräcklig kapacitet om 
skräp inte kastas i de kärl som är avsedda för dem. Därför är det viktigt 
att föra en öppen diskussion om principerna för användning av allmän-
na områden och att även lyfta fram användarnas ansvar utöver stadens 
ansvar.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite
2 Roska-astioiden määrä ja koko
3 Puhtaanapitokulut 2018-2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 121

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 311

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 149

HEL 2021-011573 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Roska-astiat yleisillä alueilla

Helsingin kaupungin kaupunkitilaohje ja sen sisältämä kaupunkikalus-
teohje toimivat kalusteiden ja varusteiden, kuten roska-astioiden, osalta 
suunnittelua ja hankintoja ohjaavana tekijänä. Kaupunkitilaohjeessa on 
määritelty Helsinki-ilme, joka välittyy julkisessa ulkotilassa yhteisesti 
sovittujen materiaalien, kalusteiden ja varusteiden sekä tyyppiratkaisu-
jen käytön myötä. Ratkaisuilla tuetaan alueiden toiminnallisuutta, tur-
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vallisuutta ja korkeaa laatutasoa. Helsingin julkisen ulkotilan kaluste-
mallisto tuo kaupunkiin yhtenäisen ja tunnistettavan Helsinki-ilmeen. 
Ilmettä luovat muotoilu, materiaalit ja pintakäsittely sekä väritys. Laa-
dukas kalustevalikoima parantaa kalusteiden hankinnan, käytön sekä 
ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. Ohjeiden mukai-
sissa roska-astioissa huomiota on kiinnitetty erityisesti esteettömyy-
teen, käytettävyyteen ja hygieenisyyteen. 

Helsingissä roska-astioiden sijoittelua tarkastellaan koko kaupungin 
osalta verkostotarkasteluna. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota 
keskeisten kulkuväylien, aukioiden, oleskelualueiden ja toiminnallisten 
alueiden roska-astioiden sijoitteluun, niiden etäisyyteen toisistaan sekä 
astioiden kokoon. Erityisesti yleisille alueille sijoitettavien roska-
astioiden sijoitteluun ja kokoon vaikutetaan puisto- ja katusuunnittelu-
vaiheessa. Suunnitelmissa tarkastellaan ihmisten kulkusuuntia, liikku-
misen solmukohtia ja oleskeluun tarkoitettujen alueiden sijaintia. 
Kunnossapidon toimesta roska-astioita lisätään ja poistetaan saatujen 
asukaspalautteiden, kunnossapidon tilaajien sekä alueilla toimivien ur-
akoitsijoiden ehdotusten pohjalta. Vuonna 2021 kunnossapito tilasi uu-
sia roska-astioita viher- ja katualueille 628 172 eurolla.

Roska-astioiden sijoitteluun ja kokoluokan valintaan vaikuttavat astioi-
den vaatimat tyhjennystavat. Suurikokoisten roska-astioiden tyhjentä-
minen vaatii raskaampaa kalustoa. Syväsäiliöiden ja muiden nostimella 
tyhjennettävien roska-astioiden sijoittelussa tulee huomioida jäteauto-
jen edellyttämät käytävien kantavuudet ja leveydet. Tämän seuraukse-
na puistoalueilla käytätetään useimmiten pienempiä roska-astioita, joi-
den tyhjentäminen tehdään käsityönä. Käsityönä tehtävissä tyhjen-
nysnostoissa tulee huomioida työsuojelumääräykset. Keskeisimmillä 
puistoalueilla roska-astioiden tilavuuskapasiteetti on jo hyvin suuri, 
esimerkiksi Sinebrychoffin puiston kapasiteetti on 20 000 litraa. Aina 
ongelma ei johdu kapasiteetissä vaan siitä, että roskat eivät päädy 
astioihin.

Suurin osa viheralueiden käytäväverkosta ei ole talvihoidon piirissä. 
Tämä tarkoittaa puhtaanapidon kannalta konkreettisesti sitä, että astioi-
ta ei päästä talvella tyhjentämään. Roska-astioita pyritään sijoittamaan 
alueille, joissa niiden tyhjentäminen on mahdollista ympäri vuoden. 
Myös viheralueiden käytäväverkostolla talvisin kulkeva laaja latuver-
kosto asettaa astioiden sijoittelulle rajoituksia. 

Roska-astiat eivät ole kertainvestointeja. Hankinnan jälkeen resursseja 
tarvitaan kasvaneen verkoston tyhjentämiseen, huoltoon ja kor-
jaukseen. Yleisillä alueilla sijaitsevien roska-astioiden määrät ja astioi-
den eri tilavuudet käyvät ilmi liitteestä 2. 
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Kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimien ja kunnossapitämien ros-
ka-astioiden verkostoa täydentävät lisäksi kulttuuri ja vapaa-ajan toimi-
alan sekä sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimat roska-astiat. Mui-
den toimialojen astioiden määrä ja sijaintitiedot eivät sisälly esityksen 
tietoihin.

Pakkaavat roska-astiat, väliaikaiset roska-astiat, lisäsiivoukset

Yleisten alueiden kunnossapidossa on jo vuosia panostettu aurinkoe-
nergialla toimiviin älyroska-astioihin, joita yleisillä alueilla on nykyään jo 
221 kappaletta. Nämä astiat eivät ole kaupungin omaisuutta, vaan ne 
vuokrataan kuukausihintaan puitesopimustoimittajilta. Sopimukseen si-
sältyy astian huolto ja toimitus tilaajalle. Astioiden tyhjennyksistä vastaa 
alueella toimiva urakoitsija. Osa aurinkoenergian voimin toimivista ros-
ka-astioista puristaa roskat astian sisällä mahdollistaen suuremman jä-
tekapasiteetin ja harvemmat jätekeräysvälit. Yleisillä alueilla on tällä 
hetkellä kahden eri toimittajan älyroska-astioita: Bigbelly älyroska-
astioita ja Lehtovuoren Citysolar astioita. 

Väliaikaisia, alueelle tarvittaessa tuotavia kausiroska-astioita viheralu-
eilla on käytetty jo vuosia helpottamaan kesäkauden puhtaanapitoa. 
Vuonna 2021 puistoissa ympäri Helsinkiä oli yhteensä 74 väliaikaista 
astiaa, joista 68 kpl on 3m³, 6 kpl 2m³-astioita. Suurin osa astioista sijo-
itettiin kantakaupungin keskeisille viheralueille. Lisäksi astioita oli kan-
takaupungin ulkopuolelle muun muassa Käpylässä, Pukinmäessä, Hal-
tialassa ja Mustikkamaalla. Osassa puistoista astioita on ollut useam-
pia. Vuonna 2021 kunnossapito tilasi kausiroska-astioita ja niiden tyh-
jennyksiä noin 200 000 eurolla. Astioita on myös tarpeen mukaan siir-
relty kesken kauden kohteiden välillä. Tulevaa kesää ajatellen pyrimme 
varmistamaan puhtaanapidon tason huolehtimalla, että meillä on käy-
tettävissä riittävä määrä lisäroska-astioita. Viherkunnossapidosta vas-
taavat tilaajat seuraavat tilannetta alueilla toimivien urakoitsijoiden 
kanssa ja roska-astioita lisätään tarpeen mukaan. Toki tällä on suora 
kustannusvaikutus.

Vilkkaimpina aikoina, varsinkin keskustan puistoihin, mutta myös muu-
alla sijaitseviin, suuren käyttöpaineen alaisiin viheralueisiin tilataan li-
säsiivouksia alueilla toimivilta urakoitsijoilta tarpeen mukaan. Esimer-
kiksi parikymmentä kantakaupungin käytetyintä puistoa on kesäisin vii-
konloppusiivouksen piirissä. Suosituissa puistoissa siivous ja roska-
astioiden tyhjennys tehdään arkisin yleensä kerran päivässä. Enim-
millään siivousta on jouduttu tekemään kahdesti päivässä muun muas-
sa Esplanadin puistossa. 

Useamman vuoden jatkunut korona on aiheuttanut lisäsiivoustarpeita 
kaupungissa. Yleisten alueiden puhtaanapitokustannusten vertailu vu-
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osilta 2018-2021 avaa kustannusten jakautumista ja kehittymistä toi-
minnoittain (liite 3). Puistoalueiden puhtaanapidon kustannuksiin sisäl-
tyy myös laittomien kaatopaikkojen ja yleisötapahtumien siivous sekä 
merivesialueiden puhtaanapito. Katujen puhtaanapito tehdään pääosin 
koneellisesti. Se käsittää suurelta osin katualueiden pesut sekä har-
jauksen, jonka yhteydessä kaduilla oleva irtoroska poistuu. Keskustas-
sa katujen puhtaanapito kuuluu alueen kohdalla sijaitsevan kiinteistön 
vastuulle. Tapauskohtaisesti, esimerkiksi suurten lasisirumäärien tai 
muiden erityisten tarpeiden vaatiessa rakentamispalveluliikelaitos Stara 
on tehnyt näillä alueilla puhtaanapitoa.  

Mustikkamaa

Mustikkamaan roskaisuus ja roska-astioiden riittävyys mainitaan aloit-
teessa yhtenä esimerkkinä roskaisista viheralueista. Alueella pidetään 
keväästä syksyyn paljon juhlia, joka lisää hyvin paljon alueen kallioiden 
ja niittyverkoston roskaisuutta. Alueen nykyiset astiat ovat hyvin eriko-
koisia, joka aiheuttaa puhtaanapidolle omia haasteita. Alueelle on jo ai-
kaisempina vuosina lisätty pakkaavia älyroska-astioita. Näiden pakkaa-
vien älyroska- astioiden määrää tullaan alueella tänä vuonna li-
säämään merkittävästi. Samalla nykyisten roska-astioiden sijoittelua ja 
vaihtoa suurempiin astioihin mietitään kunnossapidon resurssien puitte-
issa. Tässä yhteydessä selvitetään myös voiko alueelle lisätä syväsäi-
liöitä, joiden käyttöä alueella rajaa Mustikkamaan maapohjan kallioisu-
us. Syväsäiliöt vaativat nimensä mukaisesti myös maanalaista syvyyttä 
yli 1,5m, mikä rajoittaa niiden käyttömahdollisuutta.

Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin 
töitä viihtyisän ja puhtaan kaupunkiympäristön puolesta. Ympäristöpal-
veluissa on valmisteltu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma, 
vapaaehtoistyön koordinoinnilla edesautetaan talkoiden järjestämistä 
rannoilla ja viheralueilla. Helsingin kaupungilla toimii noin tuhat puisto-
kummia. Puistokummitoiminta on yleisillä alueilla tapahtuvaa va-
paaehtoistoimintaa, joka keskittyy pääasiassa viheralueisiin ja niiden 
kunnossapitoon. Yleisin puistokummin suorittaman tehtävä on roskien 
keruu yleisiltä alueilta. 

Yksin palveluiden ja riittävän kalustemäärän varmistaminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan lisäksi olisi tärkeää käydä avointa keskustelua yleisten 
alueiden käytön periaatteista. Kaupungin vastuiden lisäksi tulisikin 
nostaa esille myös käyttäjien vastuu. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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Susanna Hytti, projektinjohtaja: 310 39451
susanna.hytti(a)hel.fi
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§ 151
Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spår-
vagnsmaterielen för Kronbroarna

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att investeringskostnaderna för ombyggnad av hållplatser och gator, 
som orsakas av den nya materielen som planeras för Kronbroarna, 
omvärderas även i fråga om centrumavsnittet av Kronbroarnas spår-
vägsförbindelse och att ett vagnalternativ som är ekonomiskt förnuftigt 
med tanke på antalet användare på bron tas upp i beslutsfattandet.

Det är inte ändamålsenligt att korta av spårvagnsmaterielen som upp-
handlas för Kronbroförbindelsen. Spårvagnsmaterielen är inte överdi-
mensionerad i förhållande till linjens passagerarprognoser. De alterna-
tiv som föreslås i motionen ökar kostnaderna för Kronbroarnas spår-
vägsförbindelse från det som redan har godkänts och innebär en bety-
dande risk för att projektet ska försenas.

Markanvändning på Vårdö har inte varit en motivering för projektet eller 
trafikeringsplanen i projektbeslutet 2016 för Kronbroarnas spårvagns-
materiel och det samma gäller 2021 års beslut om att höja maximipri-
set.
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Detaljplanen för Stansviksberget trädde i kraft 18.11.2020 efter be-
handlingarna i förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomsto-
len. På basis av det som antecknats i stadsstrategin kommer man att 
omvärdera detaljplanens innehåll och omfattning. Som helhet har det 
inte föreslagits ändringar i de mål som har ställts för antalet invånare i 
Kronbergsstranden och därmed är det inte motiverat att förkorta mate-
rielen.

Stadsfullmäktige godkände 17.6.2020 § 173 projektplanen för upp-
handling av spårvagnar för Kronbroarnas linjenät. Efter det bemyndi-
gade direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST) 
17.12.2020 § 200 trafikaffärsverket att beställa 23 stycken ca 35 meter 
långa dubbelriktade spårvagnar av Škoda Transtech Oy. Dessa vagnar 
är likadana som de vagnar som tidigare beställdes för Spårjokern och 
beställningen är en optionsupphandling i anslutning till den tidigare be-
ställningen.

Om de beställda vagnarna inte används för trafikering på spårvägen 
Kronbroarna finns inte något annat användningsändamål för dem på 
spårvägsnätet i Helsingfors innan snabbspårvägen på Vichtisvägen 
står klar. De vagnar som behövs för Spårjokern har beställts tidigare 
och det finns inget behov för tilläggsmateriel. På det nuvarande spår-
vägsnätet är vagnarnas användningsmöjligheter begränsade, i synner-
het på grund av vagnarnas längd. Staden borde antingen skjuta upp 
vagnupphandlingen, låta vagnarna stå oanvända eller helt avbryta 
upphandlingen. Alla alternativ medför tilläggskostnader för staden.

Enligt planerna baserar sig trafikeringen på Kronbroförbindelsen på 
den 35 meter långa vagnmaterielen som beställdes. Behovet av mate-
riel mäts enligt kapaciteten och turtätheten under rusningstiden, på lin-
jen i Uppby som tätast med 5 minuters mellanrum för att alla passage-
rare ryms med. Enligt prognoser kommer ca 2300 passagerare att fär-
das över Kronbergsbron mot centrum under morgonrusningstimmen år 
2040. Med de 35 meter långa vagnarna är det tills vidare möjligt att 
svara på efterfrågan på Degerö. För att begränsa antalet turer kan det i 
framtiden uppstå ett behov av att förlänga vagnarna till 45 meter.

Helsingfors snabbspårvägsprojekt har planerats så att vagnarnas längd 
är ca 35 och 45 meter. De 35 meter långa vagnar som hittills beställts 
kan förlängas till 45 meter. Snabbspårvägarnas effektivitet baserar sig 
på det att den nya materielen är större än den nuvarande materielen.

Om kortare spårvagnar beställs för spårtrafiken till Degerö, krävs en ny 
spårvagnstyp. De nuvarande ca 27 meter långa Artic-vagnarna är tradi-
tionella enkelriktade vagnar. För det spårnät som byggs i projektet 
Kronbroarna behövs dubbelriktade spårvagnar eftersom man inte byg-
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ger en vändslinga vid ändhållplatsen i Uppby eller den tillfälliga änd-
hållplatsen i Hagnäs. Det går inte att köra till Uppby med de nuvarande 
vagnarna.

Med tanke på baninfrastrukturen är det möjligt att trafikera med de nu-
varande vagnarna mellan Kronbergsstranden och Böle längs den spår-
väg mellan Fiskehamnen och Böle som kommer att stå klar 2024 ef-
tersom det finns en slinga vid ändhållplatsen i Kronbergsstranden där 
det går att vända vagnen. Det nuvarande antalet vagnar är dock inte 
tillräckligt för att trafikera denna linje.

Att beställa en liten serie nya, mindre än 30 meter långa enkelriktade 
spårvagnar endast för Kronbroförbindelsens behov är troligtvis en dyr 
och långvarig enskild upphandling och medför en betydande risk att 
ibruktagandet av Kronbroförbindelsen försenas. I en ca 27 meter lång 
vagn som motsvarar den nuvarande vagnstypen men är dubbelriktad 
ryms färre passagerare än i en enkelriktad vagn, bland annat därför att 
den andra förarhytten tar plats.

Nya hållplatser vid spårnätet i Helsingfors innerstad genomförs så att 
längden på deras serviceområde uppgår till 30 meter. Vid hållplatser 
som avses för två vagnar kommer serviceområdena att vara 61 meter 
långa. Det har inte varit ett systematiskt projekt att förlänga och höja de 
gamla hållplatserna utan det har gjorts vid behov och i mån av möjlig-
het. Många av de nuvarande hållplatserna i innerstaden når inte 
mållängden och vissa är till och med kortare än de nuvarande spår-
vagnarna. Till exempel den nuvarande hållplatsen på Brunnsgatan vid 
järnvägsstationen är för kort för de två nuvarande Artic-vagnarna och 
måste förlängas oberoende av de nya snabbspårvägslinjerna.

På snabbspårvägslinjerna är hållplatsernas serviceområden i princip 45 
meter långa. De rutter som dimensioneras för de kommande 35 eller 
45 meter långa spårvagnarna revideras och vid behov planeras och 
genomförs förlängningar för den längre vagnstypen. I planeringen be-
aktas även de begränsningar som gaturummet ställer och behov av öv-
riga färdsätt.

Stadsfullmäktige beslutade 25.8.2021 § 252 i samband med höjningen 
av maximipriset för spårvägsavsnittet i projektet Kronbroarna att spår-
vägsförbindelsen byggs i första fasen till Hagnäs och beslutet om fort-
sättningen av spårvägslinjen från Hagnäs till Helsingfors centralstation 
tas separat upp i beslutsfattandet i ett senare skede. Utgångspunkten 
för denna fas är att ingen separat ändhållplats för snabbspårvägen be-
hövs på Brunnsgatan, utan linjen kopplas på ett ändamålsenligt sätt till 
det övriga spårvägsnätet. På basis av det beslutet är det nödvändigt att 
undersöka rutter som är lämpliga för snabbspårvägen västerut från 
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Brunnsgatan och hurdana ändringar i trafikarrangemangen som krävs 
för att genomföra de ändringarna på ett sätt som är lämpligt för 
snabbspårvägstrafiken.

HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen för snabb- och stadsspårtrafi-
ken vid sitt möte 14.12.2021. I arbetet studerades ändringar i spårnätet 
i samband med de nya snabbspårlinjerna. Stadsfullmäktiges beslut om 
Kronbroarna har beaktats i linjenätsplanen. Förslaget till linjenätet 
kommer att fungera som utgångspunkt för planering av infrastrukturen 
och det kontrolleras vid behov om de planerade infrastrukturlösningar-
na visar sig vara otillräckliga eller ogenomförbara, eller om det sker be-
tydande ändringar i de planerade projektens tidtabell eller omfattning.

Eftersom det inte är möjligt att få kortare än 35 meter långa dubbelrik-
tade spårvagnar kan staden inte beställa kortare vagnar. Att välja kor-
tare vagnar förutsätter en helt ny enkelriktad spårvagnstyp, vilket myc-
ket sannolikt vara dyrare än de redan beställda vagnarna. Passagerar-
kapaciteten i en sådan vagnstyp är betydligt mindre än i de vagnar som 
nu trafikerar i innerstaden. Dessutom är det nödvändigt att bygga 
vändslingor som tar plats från stadsutvecklingen. Även detta alternativ 
medför med största sannolikhet en betydlig fördröjning av trafikeringen 
av Kronbroarnas linjenät.

Stadsmiljönämnden och direktionen för HST har gett utlåtanden i ären-
det. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 122
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HEL 2021-011578 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 351

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 10

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkistrategiaan on kirjattu ”Osoitetaan Vartiosaari virkis-
tyskäyttöön” ja ”Uudelleenarvioidaan Stansvikinkallion asemakaava 
metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuo-
ren asemakaavan kumottujen osien kanssa”. Vartiosaaren osalta 
käynnistetään strategiakirjauksen perusteella osayleiskaavaprosessi. 
Kruunusillat-hankkeeseen ja sen liikenne-ennusteisiin tämä ei vaikuta, 
sillä Vartiosaaren maankäyttö ei ole ollut hankepäätöksessä 2016 
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hankkeen eikä liikennöintisuunnitelman perusteluna, kuten ei vuoden 
2021 enimmäishinnan korottamispäätöksessäkään. 

Stansvikinkallion asemakaava on tullut voimaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen jälkeen 18.11.2020. Kau-
punkistrategian kirjauksen perusteella kaavan sisältöä ja asuntoraken-
tamisen laajuutta tullaan arvioimaan uudelleen. Kokonaisuutena Kruu-
nuvuorenrannan asukasmäärälle asetettuihin tavoitteisiin ei ole esitetty 
muutoksia, eikä siten raitiotien kaluston lyhentämiselle ole perusteita.

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 Kruunusil-
tojen linjaston kalustohankinnan hankesuunnitelman. Tämän jälkeen li-
ikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta on oikeuttanut 17.12.2020 liiken-
neliikelaitoksen tilaamaan 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia no-
in 35 metriä pitkiä raitiovaunuja Škoda Transtech Oy:ltä. Vaunut ovat 
samanlaisia kuin Raide-Jokerille aiemmin tilatut ja tilaus on aiempaan 
hankintaan liittyvä optiohankinta.

Mikäli tilattuja vaunuja ei käytettäisi Kruunusillat-raitiotien liikennöintiin, 
niille ei olisi muuta käyttöä Helsingin raitiotieverkolla ennen Vihdintien 
pikaraitiotien valmistumista uusimman talousarvioesityksen mukaan ar-
violta vuonna 2031. Raide-Jokerin tarvitsemat vaunut on tilattu jo ai-
emmin, eikä lisäkalustolle ole tarvetta. Nykyisellä raitioverkolla vaunu-
jen käyttömahdollisuudet ovat rajattuja erityisesti vaunupituuden vuok-
si. Vaunuhankintaa pitäisi joko lykätä, vaunuja seisottaa käyttämättö-
mänä tai keskeyttää hankinta kokonaan. Kaikki vaihtoehdot toisivat li-
säkustannuksia kaupungille.

Kruunusillat-yhteyden liikennöinti on suunniteltu perustuen tilattuun 35 
metriä pitkään vaunukalustoon. Mitoittavana tekijänä on ruuhka-ajan 
kapasiteetti ja vuoroväli, joka on Yliskylän linjalla tiheimmillään 5 minu-
uttia, jotta kaikki matkustajat mahtuvat kyytiin. Kruunuvuorensillan yli 
ennustetaan kulkevan vuonna 2040 noin 2300 matkustajaa aamuruuh-
katunnissa keskustan suuntaan. 35-metrisillä vaunuilla pystytään vas-
taamaan Laajasalon kysyntään toistaiseksi. Vaunujen pidentäminen 
45-metriksiksi voi olla tarpeen tulevaisuudessa vuoromäärien kasvun 
rajoittamiseksi.

Helsingin pikaraitiotiehankkeet on suunniteltu käyttäen perusvaununpi-
tuutena n. 35 ja 45 metriä. Tähän mennessä tilatut 35-metriset vaunut 
ovat pidennettävissä 45-metriksiksi. Pikaraitioteiden tehokkuus pe-
rustuu omalta osaltaan siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovau-
nukalustoa suurempaa.

Mikäli Laajasalon raitioliikenteeseen päätettäisiin tilata lyhempiä rai-
tiovaunuja, edellyttäisi se uudenlaisen raitiovaunutyypin määrittelyä 
Helsinkiin. Nykyiset n. 27 metriä pitkät Artic-vaunut ovat perinteisiä yh-
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teen suuntaan ajettavia vaunuja. Kruunusillat-hankkeessa toteutettava 
rataverkko edellyttää kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja, sillä 
rataverkolle ei toteuteta kääntösilmukoita Yliskylän päätepysäkille eikä 
Hakaniemen tilapäiselle päätepysäkille. Nykyisillä vaunuilla ei ole mah-
dollista ajaa Yliskylään.

Nykyisillä vaunuilla on ratainfran puolesta mahdollista liikennöidä Kruu-
nuvuorenrannan ja Pasilan välillä hyödyntäen vuonna 2024 valmistu-
vaa Kalasataman ja Pasilan välistä raitiotietä, sillä Kruunuvuorenran-
nan päätepysäkillä on ympäriajon mahdollistava silmukka. Nykyinen 
vaunumäärä ei kuitenkaan riitä tämän linjan liikennöintiin.

Uuden alle 30 metriä pitkän kahteen suuntaan ajettavan raitiovaunu-
tyypin tilaaminen pienenä sarjana ainoastaan Kruunusillat-yhteyden 
tarpeisiin olisi todennäköisesti kallis ja pitkäkestoinen yksittäishankinta 
ja toisi merkittävän viivästymisriskin Kruunusillat-hankkeen käyttööno-
tolle. Nykyistä vastaava noin 27 metrinen vaunu olisi kaksisuuntaisena 
matkustajamäärältään pienempi kuin yksisuuntavaunut johtuen mm. to-
isen ohjaamon viemästä tilasta.

Helsingin kantakaupungin raitioverkon pysäkit toteutetaan nykyisin pal-
velualueeltaan 30 metriä pitkiksi. Kahden vaunun pysäkeillä palvelua-
lueet toteutetaan 61 metriä pitkiksi. Vanhojen pysäkkien pidentämiseksi 
ja korottamiseksi ei ole ollut järjestelmällistä projektia, vaan niitä on 
tehty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Moni nykyinen pysäkki kan-
takaupungissa on tavoitepituuksia lyhyempi, jotkut jopa alle nykyisten 
vaunujen pituuksien. Esimerkiksi Rautatieaseman nykyinen pysäkki 
Kaivokadulla on liian lyhyt kahdelle nykyiselle Artic-vaunulle ja sitä 
täytyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Pikaraitiolinjojen reiteillä pysäkkien palvelualueiden pituus on lähtökoh-
taisesti 45 metriä. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat 
reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pidennyk-
set pidempää vaunutyyppiä varten. Suunnittelussa huomioidaan myös 
katutilan asettamat rajoitteet ja muiden kulkumuotojen tarpeet.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2021 Kruunusillat-hankkeen hankesu-
unnitelman raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisen yhteydessä, 
että raitiotie toteutetaan ensi vaiheessa Hakaniemeen ja jatko-osuus 
Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tuodaan erikseen päätet-
täväksi myöhemmin. Tämän vaiheen lähtökohtana on, että Kaivokadul-
le ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään 
tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon. 
Päätöksen perusteella on tarpeen tutkia pikaraitioliikenteelle soveltuvia 
reittejä Kaivokadulta länteen ja millaisia muutoksia liikennejärjestelyihin 
niiden toteuttaminen pikaraitioliikenteelle soveltuvalla tavalla edellyttää.
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HSL:n hallitus hyväksyi pika- ja kaupunkiraitioliikenteen linjastosuunni-
telman kokouksessaan 14.12.2021. Työssä tutkittiin raitiolinjaston muu-
toksia uusien pikaraitiolinjojen myötä. Valtuuston Kruunusillat-päätös 
on huomioitu linjastosuunnitelmassa. Linjastoehdotus tulee toimimaan 
infraratkaisujen suunnittelun lähtökohtana. Linjastoehdotusta tarkiste-
taan tarpeen mukaan, jos suunnitellut infraratkaisut osoittautuvat riittä-
mättömiksi tai toteutuskelvottomiksi tai jos suunniteltujen hankkeiden 
ajoituksessa tai laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Suunnitelmassa Laajasalosta tulevan pikaraitioliikenteen reitiksi esite-
tään ensisijaisesti Kampin kautta Simonkatua ja Ruoholahdenkatua 
Jätkäsaareen ja edelleen Länsiterminaaliin kulkevaa raitiotietä. Vaihto-
ehtoisena reittinä on Bulevardin kautta kulkeva raitiotieyhteys.

Päärautatieaseman ja Hakaniemen välisellä osuudella tullaan teke-
mään yleissuunnitelma Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun alueesta. 
Nykyiset liikennejärjestelyt eivät ole riittävät tavoitteiden toteuttamisesta 
johtuvalle raitioliikenteen kasvulle. Kaivokadun alueelle suunnitellaan 
uusi pysäkkijärjestely, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raitiolii-
kenteen huomioiden myös suunniteltujen pikaraitiolinjojen tarpeet. 
Keskustan ja Hakaniemen välinen osuus tuodaan päätöksentekoon yh-
tenäisenä hankekokonaisuutena.

Länsiterminaalin osalta pikaraitiotieyhteys on nähty tarpeellisena myös 
satamatoimintojen kehittämisen kannalta. Kaupunginvaltuusto teki 
3.2.2021 periaatepäätöksen keskittää Tallinnaan suuntautuva matkust-
aja-autolauttaliikenne Jätkäsaareen, mikä tulee kasvattamaan Länsi-
terminaalin liikennemääriä tulevaisuudessa. Siten joukkoliikennetarjon-
taa keskustan ja Länsiterminaalin välillä on tarpeen kehittää ja nykyisiä 
vaunuja pidemmät pikaraitiovaunut on nähty toimivana keinona vastata 
kasvavaan kysyntään. Laajasalosta keskustan kautta Länsisatamaan 
kulkevalla pikaraitiolinjalla on siten tarvetta pitkille vaunuille linjan mo-
lemmissa päissä.

Kampin kautta Jätkäsaareen kulkevan raitiotien kehittäminen pikaraitio-
liikenteelle sopivaksi edellyttää sekä pysäkkien pidentämistä että raitio-
liikenteen luotettavuuden varmistamista. Tämä voi edellyttää myös 
muiden liikennemuotojen järjestelyjä raitiotien reitillä. Pikaraitiolinjalle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että 
tässä vaiheessa on vielä useampia vaihtoehtoja reitiksi keskustasta 
Länsiterminaaliin. Jos Kampin olemassa olevan radan järjestelyt oso-
ittautuvat toteutuskelvottomiksi, on vaihtoehtona tarkasteltava myös 
Bulevardin kautta kulkevaa reittiä.

Pika- ja raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa Bulevardille ei ohjata pi-
karaitioliikennettä. Hernesaaren joukkoliikenneratkaisu perustuu kau-
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punkiraitiolinjoihin. Bulevardin raitiotie on joka tapauksessa peruskor-
jauksen tarpeessa ja Hernesaaren joukkoliikenteen toimivuus ja luo-
tettavuus riippuu raitioliikenteen sujuvuudesta Bulevardilla. Bulevardilla 
on myös raitiotiestä riippumattomia perusparannustarpeita. Bulevardin 
länsipäässä Hietalahdessa on käynnissä kaupunkikehityshanke, jolla 
on mahdollisesti vaikutuksia Bulevardin ja Hietalahdenrannan liikenne-
järjestelyihin.

Jätkäsaaressa ja Hernesaareen kulkevalla uudella raitiotieosuudella on 
pienin muutoksin mahdollista hyödyntää nykyistä pidempiä raitiovaunu-
ja. Nämä uudet rataosuudet ovat siis jo käytännössä yhteensopivia pi-
karaitiovaunujen kanssa.

Pikaraitioliikenteelle sopiva reitti Kaivokadulta Länsiterminaaliin pyri-
tään suunnittelemaan kokonaisuutena. Reitin toteutusaikataulu ja kust-
annusarvio laaditaan suunnittelun edetessä. 

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että uusien vaunujen suurempi paino 
edellyttäisi muutoksia nykyinfraan pikaraitioliikenteelle suunnitellulla rei-
tillä. Myös kunnallistekniikka kestää pidempien vaunujen painon. Ka-
dun alaiset kunnallistekniset järjestelmät kuten esimerkiksi vesi- ja vie-
märiputket on toteutettu raitiotiekaduilla muualle kuin kiskojen alle, jotta 
järjestelmien mahdolliset korjaustarpeet eivät häiritse raitiotien liikennö-
intiä. Raitiotien ali järjestelmät kulkevat lähtökohtaisesti aina kohtisuo-
raan. 

Kruunusillat-yhteydelle hankittava raitiovaunukalusto ei ole ylimitoitettu 
suhteessa linjalle ennustettuihin matkustajamääriin. Lyhyemmän kalu-
ston hankkiminen ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi merkittävän 
aikatauluriskin Laajasalon raitioliikenteen aloittamiselle. Kaupunkiym-
päristölautakunta ei siten pidä tarkoituksenmukaisena lyhentää Kruu-
nusilloille hankittavaa raitiovaunukalustoa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Niko Setälä, projektipäällikkö: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 208

HEL 2021-011578 T 00 00 03

Esitys
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Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Pia Pa-
karisen valtuustoaloitteesta Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden 
uudelleenarvioimiseksi:

Kruunusiltojen raitiovaunukaluston hankintaa koskeva hankesuunnitel-
ma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020, 173 §. Kruunusilto-
jen raitiovaunukaluston hankinta Skoda Transtech Oy:ltä perustuu 
HKL:n johtokunnan päätökseen 17.12.2020, 200 §, jossa johtokunta oi-
keutti HKL:n käyttämään olemassa olevan raitiovaunujen hankintaso-
pimuksen lisäsopimuksen L9 mukaista jäljellä olevaa optiota 23 
Artic XL -tyyppisen raitiovaunun tilaamiseen.

Kuten hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen perus-
teluissa todetaan, on Kruunusiltojen raitiorata suunniteltu liikennöi-
täväksi kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla. Radan infrastruktu-
uri niin kantakaupungin kuin Laajasalon päässä on suunniteltu kahteen 
suuntaan ajettaville vaunuille. Mikäli linjastoa haluttaisiin liikennöidä 
normaaleilla kantakaupunkilinjaston vaunuilla (kuten Artic/MLNRV), 
tämä edellyttäisi kääntösilmukoiden rakentamista niin Hakaniemen kuin 
Laajasalon päähän sekä muita raiteistomuutoksia. Kääntösilmukoiden 
lisääminen ei ole mahdollista ilman laajempia maankäytön suunnittelun 
muutoksia, mikä edelleen hidastaisi Kruunusiltojen linjaston käyttöönot-
toa. Alun perin Kruunusiltojen linjastoa varten oli tarkoitus hankkia 45 
metriä pitkiä vaunuja, mutta vaunupituutta on jo lyhennetty 35 metriin 
hankekokonaisuuden laajuuden ja siten matkustajamääräennusteiden 
täsmentymisen myötä. Vaunujen lyhentäminen 45 metrisistä 35 metri-
siksi ei pudottanut merkittävästi vaunukohtaista hankintakustannusta.

Koska kahteen suuntaan ajettavia vaunuja ei ole mahdollista saada ly-
hempinä kuin 35 metrisinä, vaunuja ei ole mahdollista edelleen lyhen-
tää. Vaunujen lyhentäminen edelleen tarkoittaisi täysin uuden yhteen 
suuntaan ajettavan raitiovaunumallin tilaamista ja tulisi erittäin toden-
näköisesti jo tilattuja vaunuja kalliimmaksi. Tällaisen vaunutyypin mat-
kustajakapasiteetti jäisi huomattavasti nykyisiä kantakaupunkivaunuja 
pienemmäksi. Lisäksi tulisi rakentaa kääntösilmukat, jotka veisivät tilaa 
kaupunkikehitykseltä. Tämäkin vaihtoehto tuottaisi lähes varmasti sel-
keän viivästyksen Kruunusiltojen linjaston liikenteen alkamiselle.

Uuden vaunutyypin hankintaan ryhtyminen tarkoittaisi jo tilattujen 23 
Artic XL -vaunun siirtämistä käyttöön Länsi-Helsingin raitioteille. Länsi-
Helsingin raitiotiet liikennöivät myös kantakaupunkiraiteiston alueella, 
jolloin olemassa olevien katujen kuormitusta ei voida välttää. Tällä het-
kellä ei ole tiedossa, että nykyinfraan ja pohjalaattarakenteeseen tarvit-
sisi tehdä muutoksia. Myös kunnallistekniikka kestää 
Artic XL -vaunujen painon. Kantakaupunkiverkon raitiotiepysäkkejä ei 
ole korotettu eikä pidennetty kampanjaluonteisesti, vaan pidennyksiä 
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tehdään aina tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan liikenteen tilaajan 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja/tai kaupunkiympäristön to-
imialan pyyntöjen mukaisesti. Pysäkkien pituuteen vaikuttaa myös se, 
kuinka monta linjaa kyseisen pysäkin kohdalla liikennöi ja mitä mahdol-
lisia rajoitteita ympäröivä rakennettu kaupunkitila asettaa.

Koska Länsi-Helsingin raitiotiet toteutetaan vasta käynnissä olevien pi-
karaitiotiehankkeiden jälkeen, pitäisi HKL:n joko neuvotella tilattujen 
raitiovaunujen toimituksen siirtämisestä tai varastoida toimitettuja rai-
tiovaunuja useita vuosia. Toimitusten siirtäminen kauemmas tulevaisu-
uteen nostaisi vaunuhankinnan kustannuksia, kun vaunuja ei rakennet-
taisi jo sovitussa aikataulussa ja tällöin toimittaja joutuisi sovittamaan 
tuotannon muuhun tilauskantaansa. Vaunujen varastointi tulevaisuutta 
varten merkitsisi varastotilan tarvetta sekä edelleen suurempia ylläpito-
kustannuksia vaunujen elinkaarelle takuuajan osittaisen hyödyntämättä 
jättämisen myötä.

Kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot kasvattavat Kruunusiltojen raitiolinjas-
ton kustannuksia jo hyväksytyistä ja sisältävät merkittävän aikatauluri-
skin hankkeen valmistumiselle. Näin ollen HKL ei pidä tarkoituksenmu-
kaisena muuttaa Kruunusilloille hankittavaa kalustoa lyhemmäksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot
Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 33823

heidi.h.heikkila(a)hel.fi
Hannu Stam, infrapalvelupäällikkö, puhelin: 310 35777

hannu.stam(a)hel.fi
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§ 152
Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms 
flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedning-
en

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Erkki Karinoja understödd av ledamoten Laura Korpinen fö-
reslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning ut-
gående från att flygtrafikens behov beaktas på ett bättre sätt under 
grundberedningen av Malms flygplatsområde.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag:  Ledamoten Erkki Karinojas förslag om återremiss

Ja-röster: 54
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Elisa 
Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja Koskela, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Mi-
ettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka 
Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti 
Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mikko Pau-
nio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ranta-
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nen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Byoma Tamrakar, Sinik-
ka Vepsä

Frånvarande: 1
Amanda Pasanen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, telefon: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Erkki Karinoja och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att flygverksamheten genom att planera grundberedningen väl och ge-
nomföra byggarbeten i etapper ges en möjlighet att tills vidare betjäna 
myndighetsverksamhet, transporter, utbildning för trafik- och fritidsflyg, 
resor och fritidsflyg samt att flygplatsen och dess byggnader under 
planläggningen och grundberedningen utarrenderas för detta ändamål 
till samma eller motsvarande aktörer som tidigare har arrenderat dem 
enligt motsvarande villkor.

Det finns ingen anledning att godkänna det som föreslås i motionen.

Stadens strategiska mål att bygga bostäder på Malms före detta flyg-
plats gör det inte möjligt att inleda flygverksamheten på nytt i området. 
Flygverksamheten skulle hindra stadens verksamhet på flygplatsen och 
riskera att byggandet på området fördröjs. Detta skulle hindra staden 
från att nå det viktiga bostadsproduktionsmålet i området, vilket i sin tur 
skulle försinka stadens tillväxt. Om flygverksamheten fortsätter försvin-
ner stadsbornas möjligheter till rekreation på det ingärdade fältområdet.
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Tidigare beslut

Helsingfors stadsfullmäktige har under flera fullmäktigeperioder be-
handlat Malm flygplats framtid och har alltid kommit fram till att ett bo-
stadsområde ska byggas på flygplatsen.
Senast 8.12.2021 § 395 förkastade fullmäktige initiativet om en folkom-
röstning om att bevara Malms flygplats för luftfartsändamål. Under de 
senaste åren har stadsfullmäktige behandlat flera fullmäktigemotioner 
om Malms flygplats och alltid hållit fast vid stadens strategiska målsätt-
ning att omvandla flygplatsen till ett stadsområde för 25 000 nya invå-
nare.

I fråga om Malms flygplats har planeringen, beredningen och besluts-
fattandet på stadsnivå varit konsekventa. Besluten och beredningen av 
dem har grundat sig på de strategiska målsättningar som respektive 
fullmäktige ställt upp samt på avtal som gäller området.

Avtalsläget

Malms före detta flygplatsområde är i stadens fria besittning. Området 
utarrenderas inte längre till Malmin lentokenttäyhdistys ry, som ansva-
rade för den tillfälliga flygverksamheten på området 2017–2019. Även 
de arrendeavtal som enskilda företag haft för det före detta flygplats-
området har löpt ut.

Chefen för stadsmiljösektorns tomtenhet har med sitt beslut 5.12.2018 
§ 65 sagt upp Malmin lentokenttäyhdistys ry:s arrendeavtal från och 
med 31.12.2019. Stadsmiljönämnden avslog genom sitt beslut 
20.8.2019 § 375 begärandena om omprövning av tjänsteinnehavarbe-
slutet. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären genom sitt 
beslut 17.3.2021. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade 29.9.2021 
föreningen Malmin lentoaseman ystävät ry:s ansökan om besvärstill-
stånd. Förvaltningsrättens beslut har således vunnit laga kraft.

Dessutom stämde Malmin lentokenttäyhdistys ry staden och krävde 
bland annat att arrendeavtalet skulle förlängas. Helsingfors tingsrätt 
förkastade föreningens yrkanden genom sin dom 23.12.2020. Med stöd 
av tingsrättens dom vräktes föreningen och dess område överfördes till 
stadens fria besittning 16.3.2021. Föreningen ansökte om förbud mot 
verkställighet av utsökningsmyndighetens vräkningsbeslut i hovrätten, 
men hovrätten förkastade ansökan. Vräkningsbeslutet har vunnit laga 
kraft. Tingsrättens avgörande har överklagats till hovrätten, där be-
handlingen av ärendet för närvarande pågår. Tingsrättens avgörande 
har således inte vunnit laga kraft.

Områdets arrendeavtal har upphört 31.12.2019 och efter det höll Mal-
min lentokenttäyhdistys ry området obehörigt i sin besittning i över ett 
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år och bröt på så sätt mot de villkor som avtalsparterna hade kommit 
överens om. Det finns ingen anledning att betrakta föreningen som en 
pålitlig avtalspart med vilken det vore förnuftigt att ingå avtal.

Lokalerna i den gamla terminal- och hangarbyggnaden hyrs ut och an-
vänds. Hangarhallen hyrs ut för evenemang och övrig tillfällig använd-
ning.

Tillstånd till drift av en okontrollerad flygplats

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inte återkallat Mal-
min lentokenttäyhdistys ry:s tillstånd till drift av en okontrollerad flyg-
plats men krävde vid ingången av 2021 att föreningen vidtar åtgärder 
för att stänga landningsbanan från och med 14.3.2021. I sitt meddelan-
de säger sig Traficom behandla frågan om att återkalla tillståndet till 
drift av en flygplats när den pågående avtalstvisten om besittning av 
markområdet har avgjorts med ett lagakraftvunnet beslut. Malmin len-
tokenttäyhdistys ry har stängt landningsbanorna med en Notamanmä-
lan (Notice to Airmen) för tre månader åt gången.

Planläggnings- och planeringsläget

I etapplandskapsplan 4 för Nyland (som vann laga kraft 15.5.2020) har 
Malms före detta flygplatsområde en anteckning om en områdesreser-
vering för tätortsfunktioner samt en beteckning för utvecklingsprincipen 
att förtäta området. Området ingår fortfarande i förteckningen över 
byggda kulturmiljöer av riksintresse. Malms flygplats tidigare beteck-
ningar i landskapsplanen som ett trafikområde vars sekundära an-
vändningsändamål har varit ett område med tätortsfunktioner har där-
emot upphävts i sin helhet.

I landskapsplanen Nylandsplan 2050 har Malms före detta flygplats an-
tecknats som ett område med tätortsfunktioner där samhällsstrukturen 
ska förtätas. Samhällsstrukturen i området bör alltså effektiveras ytter-
ligare, särskilt genom att stödja sig på centrum och stationsorter samt 
genom att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, fotgängare och 
cyklister. Zonen bör utvecklas som en tät och mångsidig helhet för bo-
ende, arbetsplatser, service och grönstruktur med hänsyn till miljöns 
särskilda värden. Inom Helsingforsregionen bör området utvecklas som 
en stad för kollektivtrafik med ett nätverk av spårvägar. Det före detta 
flygplatsområdet har anvisats som ett område som är viktigt med tanke 
på kulturmiljön eller landskapet och där de värdefulla kulturmiljöerna av 
riksintresse och naturarvet bör tryggas när områden planläggs mer de-
taljerat, byggs och används. När området planläggs bör man värdera 
och samordna markanvändningen i enlighet med ändamålet i land-
skapsplanen med områdets värdefulla landskap och kulturmiljö. Ny-
lands landskapsfullmäktige godkände planehelheten i augusti 2020 
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med tre separata beslut om Helsingforsregionens, Östra Nylands och 
Västra Nylands etapplandskapsplaner, som tillsammans styr markan-
vändningen i hela Nylands landskap. Etapplandskapsplanerna är med 
några undantag avsedda att ersätta de landskapsplaner som tidigare 
gällde i Nyland. Landskapsstyrelsen förordnade 7.12.2020 att land-
skapsplanehelheten träder i kraft trots besvären. Helsingfors förvalt-
ningsdomstol förbjöd 22.1.2021 landskapsplanens verkställighet. 
24.9.2021 konstaterade förvaltningsdomstolen att det inte längre fanns 
anledning till att verkställighetsförbudet fortsatte att gälla till den del 
som besvären hade förkastats.

I Generalplan 2016 för Helsingfors är Malms före detta flygplatsområde 
avsett för byggande med beteckningen närcentrum C3 och ett bo-
stadsdominerat område med beteckningen A2. Enligt generalplanen 
ska området utvecklas i huvudsak med tanke på boende, parker, re-
kreations- och idrottstjänster samt närservice. I Generalplan 2016 för 
Helsingfors är Malms före detta flygplatsområde det viktigaste nya 
byggnadsområdet, som planeras och byggs till en ny stadsdel med 25 
000 invånare. I genomförandeprogrammet för generalplanen (stadssty-
relsen 4.6.2018) ingår området i generalplanens första genomförande-
fas. Generalplan 2016 för Helsingfors trädde i kraft i december 2018. 
Högsta förvaltningsdomstolen upphävde vissa delar av Helsingfors 
stadsfullmäktiges beslut om godkännandet av generalplanen, vilket 
ökar betydelsen av Malms före detta flygplatsområde för stadens bo-
stadsbyggande.

Det är ett viktigt strategiskt mål för staden att kunna använda Malms 
flygplatsområde för nya ändamål, huvudsakligen för bostadsbyggande 
och även för idrotts- och rekreationstjänster samt övrig service för 25 
000 nya invånare. Stadsstrategin för åren 2021–2025 godkändes av 
stadsfullmäktige 13.10.2021 § 293. I enlighet med stadsstrategin främ-
jas en balanserad utveckling i områden genom satsningar på stadsför-
nyelse, en mångsidig bostadsproduktion och en trivsam stadsmiljö. De 
utsedda områdena för stadsförnyelse är Malmgård-Gamlas, Malm, 
Mellungsby och Nordsjö.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 11.11.2020 § 313 genomföran-
deprogrammet för boende och härmed sammanhängande markan-
vändning 2020 (BM-programmet). Enligt BM-programmets riktlinjer ska 
minst 7 000 bostäder årligen byggas i Helsingfors genom nyproduktion 
eller ändrat användningsändamål och från och med 2023 ska antalet 
vara minst 8 000. Malms flygplatsområde är ett av de mest centrala ob-
jekten för områdesbyggande. Andelen områdesbyggnad av bostads-
produktionen är ungefär hälften, varför det är viktigt att säkerställa att 
sådana projekt genomförs för att nå de uppställda målen och för att föl-
ja de avtal som har ingåtts mellan staten och Helsingfors stad.
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En dispositionsplan har utarbetats för området. Planen godkändes av 
stadsplaneringsnämnden 13.12.2016. Den preciserade dispositions-
planen godkändes av stadsmiljönämnden 11.12.2018. Nämnden har 
anvisat att man vid den fortsatta planeringen ska fästa särskild upp-
märksamhet vid att utreda, bevara och värna om områdets naturvär-
den. Nämnden kräver inte att flygverksamheten bevaras. Detaljplaner-
na för området utarbetas stegvis enligt principerna i generalplanen och 
dispositionsplanen. Tre lagakraftvunna detaljplaner som följer general-
planen gäller för området: Byggnaderna på Malms flygplats (detaljpla-
neändring nr 12450, vann laga kraft 14.11.2019), Tattarbrons planskil-
da anslutning (detaljplaneändring nr 12480, vann laga kraft 8.1.2019) 
och Fallkulla gård (detaljplaneändring nr 12479, vann laga kraft 
12.3.2019).

Stadsfullmäktige godkände 31.3.2021 detaljplaneändringen för Nalle-
branten § 79 och detaljplaneändringen för Flygplatskvarteren § 80. 
Planerna har överklagats och de är anhängiga i förvaltningsdomstolen. 
Detaljplanen för Nallebranten gör det möjligt att bygga ett bostadsom-
råde med närservice och parkområden för ungefär 2 800 invånare i 
södra delen av det tidigare flygplatsområdet, längs med Tattaråsvägen. 
Detaljplanen för Flygplatskvarteren gör det möjligt att bygga ett nytt bo-
stadsområde med närservice och parkområden för ungefär 2200 invå-
nare. I Flygplatskvarteren har även en räddningsstation, en skola och 
ett daghem samt hela områdets mest centrala grönområde, Flyg-
platsparken, placerats i detaljplanen.

Följande områden som ska planläggas ligger vid den planerade linjen 
för snabbspårvägen Vik–Malm och kopplar ihop den före detta flygplat-
sen med Malms centrum. Detaljplaneprojekten för Beckfabrikskvarte-
ren och Söndagskvarteren samt principerna för planering av Söndags-
lotterna har inletts i området. Detaljplaneändringen för Startbanekvarte-
ren, som omfattar centrum av Malms före detta flygplats, blir aktuell i 
början av 2022. I den lagakraftvunna detaljplanen (12450) anvisas nya 
möjliga användningsändamål som inte handlar om flygverksamhet för 
områdets gamla byggnader: terminalen, hangaren och garagebyggna-
den. Planeringen av tekniska renoveringar för att göra det säkert att 
använda terminalen och hangaren pågår.

Tidtabellen för bygget

Staden förbereder sig för att bebygga Malms före detta flygplatsområ-
de. För att bostadsbyggandet ska kunna inledas måste området detalj-
planeläggas, grundberedningen planeras och genomföras, gatorna och 
kommunaltekniken planeras och byggas och tomterna överlåtas så att 
de olika skedena överlappar varandra. Staden behöver ha Malms före 
detta flygplatsområde i sin besittning och fritt förfoga över det för att 
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kunna uppnå planerings- och byggmålen så att de överlappar varandra 
på ett kontrollerat sätt och förutse och samordna beroendeförhållande-
na mellan de olika byggnadsfaserna.

För att bostäder ska kunna byggas i Nallebranten och Flygplatskvarte-
ren måste marken grundberedas, rör och ledningar liksom även funk-
tioner och verksamhet flyttas, gatorna och infrastrukturen byggas, tom-
terna reserveras och husen planeras. Enligt planerna ska bland annat 
flyttandet av en stamledning för naturgas och byggandet av en ny kör-
förbindelse i områdets norra del inledas på det före detta flygplatsom-
rådet under 2022. Körförbindelsen kommer att betjäna bygglogistiken 
och olika slags tillfällig användning, såsom evenemang. På flygplats-
området uträttas också annat arbete: man gör markundersökningar och 
grundberedningsarbete, anlägger områden för teststabilisering, utför 
terrängarbete för naturutredningar och verkställer naturvårdsplanen. 
Projektplanerna är klara och investeringsanslag har reserverats i 2022 
års budget.

Tillfällig användning av området 2022

Staden har utarbetat en översiktsplan om tillfällig användning av områ-
det 2019. Malms räddningsstation fungerar på området i tillfälliga loka-
ler som byggdes i de hallar som har blivit lediga efter Gränsbevak-
ningsväsendet. Räddningsverket har tagit i bruk rutter för larmutryck-
ning som löper genom det före detta flygplatsområdet till Tattaråsvägen 
och Malms bygata. Tack vare dessa rutter har personsäkerheten i 
Nordöstra Helsingfors blivit bättre och räddningsverkets responstider 
återställts till den nivå som regionförvaltningsverket kräver. För yrkes-
institutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (STAO) byggs tillfälliga lokaler 
för logistikutbildningen och ett område för körträning i flygplatsens söd-
ra del under början av 2022. De tillfälliga lokalerna i Malm används 
2022–2025 medan yrkesinstitutets campus i Kasåkern byggs. Två nya 
friluftsleder för fotgängare och cyklister har byggts tvärs genom flyg-
platsen. Vid friluftsleden mellan Tattarmossen och Malmbågen plane-
ras även en utomhusmotions- och lekplats. Byggandet inleds 2022.

Det omgärdade området för Malms före detta flygplats öppnades för 
stadsborna 2.2.2002. Avsikten är att området används så aktivt och 
mångsidigt som möjligt både innan byggandet inleds och under byg-
gandet. Samtidigt som planeringen och byggandet framskrider betjänar 
Malms flygplats stadsborna som ett mångsidigt rekreations-, evene-
mangs- och hobbyområde på tiotals hektar. I juli 2022 ordnas bland 
annat brandkårsungdomarnas internationella läger Eldis 22, som vän-
tas få 4 000 deltagare, på området.

Områdets investeringsprogram och ekonomiska konsekvenser
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Staden har i sina investeringsprogram förberett sig för att inleda byg-
gandet på Malms före detta flygplatsområde 2022. Stadsfullmäktige har 
reserverat investeringsanslag i budgetarnas investeringsprogram för 
grundberedning och byggande av gatu-, park- och idrottsområden på 
Malms före detta flygplatsområde. Enligt den budget som godkändes i 
december 2021 har det reserverats investeringsanslag på 154,7 miljo-
ner euro för grundberedning i Malms projektområde under 2022–2031. 
Av detta belopp har 13,4 miljoner euro reserverats för 2022, 8,3 miljo-
ner euro för 2023 och 3,7 miljoner euro för 2024. Anslaget för Malm 
används för att grundbereda Nallebranten och Flygplatskvarteren och 
göra tomterna byggbara.
Den största arbetshelheten är att flytta stamledningen för naturgas. An-
slaget används även för att främja byggandet av en tillfällig snötipp och 
en körförbindelse för bygglogistik samt teststrukturer för grundbered-
ningen.

I den godkända budgeten för 2022 har ett investeringsanslag på totalt 
64,1 miljoner euro reserverats för att bygga gator och parker i Malms 
projektområde under 2022–2031. Av detta belopp har 1,9 miljoner euro 
reserverats för 2022, 3,2 miljoner euro för 2023 och 4,5 miljoner euro 
för 2024. Byggandet av gator på Malms före detta flygplatsområde in-
leds 2023. Under 2022 används anslaget för Malm för att planera gator 
i detaljplaneområdena för Nallebrinken, Flygstationskvarteren och Lah-
tisledens planskilda anslutning och på så sätt skapa förutsättningar för 
bostadsproduktion. Byggandet av Malm fortsätter under hela planperi-
oden. Med anslaget för parker och idrottsområden i Malm byggs Nalle-
brinkens parkområde till den del landskapsarbetena i anslutning till 
flyttningen av stamledningen för naturgas förutsätter det. I området in-
rättas dessutom olika slags idrotts- och lektjänster för tillfälligt bruk och 
med tanke på det framtida boendet, även i områden som byggs sena-
re.

I 2022 års budget anvisas anslag för tekniska reparationer 2022–24 för 
att göra det säkert att använda terminalen och hangaren.

Det har betydande konsekvenser för stadens ekonomi att Malms före 
detta flygplats bebyggs. De budgetfinansierade investeringskostnader-
na för grundberedning, gatu- och parkbyggande samt servicebyggna-
der i området som dispositionsplanen gäller uppskattas ligga i storleks-
klassen 500 000 000 euro. Enligt 40 års erfarenhet från stadens områ-
desbyggnadsprojekt genererar en euro som staden investerar med 
budgetmedel cirka 4–8 euro i privata investeringar, beroende på områ-
dets egenskaper, utgångsläge och målsättningar. Vid byggandet av 
Malms före detta flygplats är de privata investeringars andel i storleks-
klassen 3 miljarder euro, enligt en moderat uppskattning där en euro 
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som staden investerar med budgetmedel genererar sex euro i privata 
investeringar.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, telefon: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 123

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, telefon: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 349

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi si-
ten, että n. 1000 metrin osuus jommastakummasta Malmin kentän ra-
dasta säilytetään ilmailukäytössä kenttäalueen esirakentamisen ajan.

Perustelut:

Yleisilmailu on sähköisen lentämisen yleistymisen myötä suuren kehi-
tysloikan äärellä.

Muualla Euroopassa kymmeniä sähkölentokoneita tilataan lentäjien pe-
ruskoulutukseen ja uudet sähkölentokoneprojektit etenevät niin yleisil-
mailu- kuin kevytreittipuolella ja niiden mahdollistamat kuljetukset ja 
matkustaminen nähdään olennaisena kilpailutekijänä tulevaisuudessa.

Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä yhteiskuntaa hyödyttävä yleisilmai-
lu on kuitenkin suurissa vaikeuksissa. Malmin kentän lisäksi Nummelan 
kenttä on ollut koko talven suljettu ja Hyvinkään kentän operaati-
omäärät vähäisiä puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

Tämä vaarantaa alan yritysten jatkuvuuden, vaikka juuri nyt ympäri-
stöystävällistä lentämistä pitäisi päästä kehittämään myös pääkaupun-
kiseudulla.

Mikäli osa Malmin kentästä pidettäisiin ilmailukäytössä, helpottaisi se 
alan yrittäjien asemaa ja mahdollistaisi osaltaan alan jatkuvuuden to-
teutumisen, kunnes Malmin kentän korvaava kenttä saataisiin operoita-
vaan kuntoon.

Kokemusperäisesti voidaan sanoa, että esirakentamisen vaatimat toi-
menpiteet voidaan toteuttaa lentotoiminnan jatkuessa. Näin tehdään 
kaikkialla muuallakin, liikenneilmailussakin.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
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Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi
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§ 153
Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana 
på Malms flygplats för luftfartsverksamhet

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Nuuti hyttinen fö-
reslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande mo-
tivering: 

Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från 
att staden beslutar främja öppnandet av landningsbanan vid Malms 
flygplats för flygverksamhet.

Genom att överväga ärendet på nytt skulle Helsingfors kunna demon-
strera sin flexibilitet i ett förändrat läge, särskilt när det gäller företagar-
nas väl. Så här skulle staden också respektera stadsbornas önskan om 
att flygverksamheten ska fortsätta.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 53
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti Arajärvi, Paavo 
Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chyde-
nius, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Annii-
na Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaa-
ra, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, 
Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille 
Rydman, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, 
Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, 
Maarit Vierunen, Ozan Yanar
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Nej-röster: 29
Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mi-
kael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Byoma Tamrakar, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 3
Mari Holopainen, Amanda Pasanen, Suldaan Said Ahmed

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Korpinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors stad för sin del ska verka för att startbanan på 
Malms flygplats omedelbart öppnas för flygtrafik i den rådande situatio-
nen där avgörandena i de detaljplane- och besvärsärenden som gäller 
området inte har vunnit laga kraft.

Det finns ingen anledning att godkänna det som föreslås i motionen.

Stadens strategiska mål att bygga bostäder på Malms före detta flyg-
plats gör det inte möjligt att fortsätta flygverksamheten i området.  Flyg-
verksamheten skulle hindra stadens och stadsbornas verksamhet på 
flygplatsen och riskera att byggandet på området fördröjs. Detta skulle 
hindra staden från att nå det viktiga strategiska bostadsproduktionsmå-
let på Malms flygplatsområde.

Byggandet på Malms före detta flygplats förbereds. För att bostads-
byggandet ska kunna inledas måste området detaljplaneläggas, grund-
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beredningen planeras och genomföras, gatorna och kommunaltekniken 
planeras och byggas och tomterna överlåtas så att de olika skedena 
överlappar varandra. Staden behöver ha Malms före detta flygplatsom-
råde i sin besittning och fritt förfoga över det för att kunna uppnå plane-
rings- och byggmålen så att de överlappar varandra på ett kontrollerat 
sätt och förutse och samordna beroendeförhållandena mellan de olika 
byggnadsfaserna.

Avsikten är att under det innevarande året inleda arbetet med att flytta 
en stamledning för naturgas och bygga en ny körförbindelse i flygplats-
områdets norra del. Körförbindelsen kommer att betjäna bygglogistiken 
och olika slags tillfällig användning, såsom evenemang. På flygplats-
området uträttas också annat arbete: man gör markundersökningar och 
grundberedningsarbete, anlägger områden för teststabilisering, utför 
terrängarbete för naturutredningar och verkställer naturvårdsplanen.

Malms räddningsstation fungerar på området i tillfälliga lokaler som 
byggdes i de hallar som har blivit lediga efter Gränsbevakningsväsen-
det. Räddningsverket har tagit i bruk rutter för larmutryckning som löper 
igenom det före detta flygfältsområdet till Tattaråsvägen och Malms 
bygata. Tack vare dessa rutter för larmutryckning har personsäkerhe-
ten i Nordöstra Helsingfors blivit bättre och räddningsverkets responsti-
der återställts till den nivå som regionförvaltningsverket kräver. För yr-
kesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (STAO) byggs tillfälliga lo-
kaler för logistikutbildningen och ett område för körträning i flygplatsens 
södra del under början av 2022. De tillfälliga lokalerna i Malm används 
2022–2025 medan yrkesinstitutets campus i Kasåkern byggs. Två nya 
friluftsleder för fotgängare och cyklister har byggts tvärs genom fältet. 
Vid friluftsleden mellan Tattarmossen och Malmbågen planeras även 
en utomhusmotions- och lekplats. Byggandet inleds 2022.

Under de senaste åren har stadsfullmäktige behandlat flera fullmäkti-
gemotioner om Malms flygplats och alltid hållit fast vid stadens strate-
giska målsättning att omvandla flygplatsen till ett stadsområde för 25 
000 nya invånare. I fråga om Malms flygplatsområde har planeringen, 
beredningen och beslutsfattandet på stadsnivå varit konsekventa. Be-
sluten och beredningen av dem har grundat sig på de strategiska mål-
sättningar som respektive fullmäktige ställt upp samt på avtal som gäl-
ler området.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet.

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

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 124

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 350

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että 
Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä.
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Perustelu: Rakentaminen alueella ei ala vuosiin. Kun Euroopan huolto-
varmuus- ja turvallisuustilanne huolettaa yhä useampia, on lyhytnäköi-
stä ajaa toimivaa lentokenttäinfrastruktuuria alas.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 129

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Hankenumero 5264_211

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aikaisemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
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kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 (§ 395) valtuusto päätti hylätä kan-
sanäänestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmai-
lukäytössä. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Mal-
min lentokenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muutta-
neet kaupunkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 
000 uuden asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta ko-
skeva kaupunkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja 
päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu 
ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitte-
isiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Maanvuokrasopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on palautunut takaisin kaupungin 
omaan vapaaseen hallintaan maanvuokrasopimusten päätyttyä. Alue ei 
ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuosina 
2017−19 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös yksittäis-
ten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalueella ovat 
päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi viran-
haltijapäätöksellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n 
maanvuokrasopimuksen. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi 
päätöksellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisu-
vaatimukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 
päätöksellään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksel-
lään 29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin vastaajaksi käräjäoi-
keuteen vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vaati-
mukset tuomiollaan 23.12.2020. Käräjäoikeuden tuomion perusteella 
alueella suoritettiin häätö ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n hallitsema 
alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hallintaan. Malmin 
lentokenttäyhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toime-
enpanokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpäätös 
on lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeu-
teen, jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole 
lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopimuk-
sen uusimiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, koska yh-
distys on toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luottaa yhdistyk-
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sen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole myöskään mitään 
syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, jos uusi vuokra-
sopimus solmittaisiin.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt lentokenttäyhdistystä ryhtymään toimiin 
kiitotien sulkemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedottees-
saan, että ”Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koske-
vaa kysymystä siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen 
hallintaa koskeva sopimusriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu”. 
Malmin lentokenttäyhdistys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukau-
deksi kerrallaan Notam-ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitustilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin lentokenttä on osoitettu taajamatoimintojen aluevarausmerkin-
nällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella 
on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan 
aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lentokentästä liikennea-
lueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen 
alue, on kumottu kokonaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue on osoitet-
tu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskuntaraken-
netta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja 
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuoli-
sena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonai-
suutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla 
vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliiken-
nekaupunkina. Lentokentän alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yksityiskohtai-
semmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava 
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uuden-
maan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonaisuu-
den kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-Uusimaan 
sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä ohjaavat 
koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihemaakunta-
kaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu korvaamaan 
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Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. Maakun-
tahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tulevan 
voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määräsi 
22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleis-
kaava 2016 tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus ku-
mosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kau-
punginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Malmin lentokentän alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakenta-
misen ja myös liikunta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 
uudelle asukkaalle on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupun-
kistrategia vuosille 2021−2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
13.10.2021 § 293. Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainois-
ta kehitystä edistetään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, moni-
puoliseen asuntotuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Ni-
metyt kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, 
Mellunkylä ja Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 uuden asu-
misen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-
ohjelma). AM-ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uu-
distuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 
7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Mal-
min lentokentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteis-
ta. Aluerakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, 
joten niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä sol-
mittujen sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 13.12.2016. Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luonto-
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arvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty.

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain 
noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on kolme 
yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin lentoase-
man rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimainen 
14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaa-
vamuutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen 
§ 80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. 
Nallenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen len-
tokenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankort-
teleiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Lentoase-
mankortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, 
koulu ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoaseman-
puisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella.

Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu li-
mittäminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten ri-
ippuvuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin lento-
kentän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu- 
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. maa-
kaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyhteyden to-
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teuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee palvelemaan 
rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. 
Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esirakentamistöi-
tä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä 
maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa.  

Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka 
on rakennettu Rajavartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pe-
lastuslaitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäa-
lueen poikki Tattariharjuntielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat pa-
rantaneet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pe-
lastuslaitoksen vasteajat aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasol-
le. Stadin ammatti- ja aikuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiik-
kakoulutuksen väistötilat ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alku-
vuoden 2022 aikana. Malmin väistötila-alueet ovat käytössä ammattio-
piston Roihupellon kampuksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän 
poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijö-
ille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on su-
unniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynni-
styvät vuoden 2022 aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten 
käyttöön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisim-
man aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen al-
kamista ja sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen ete-
nevät, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien 
hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 
heinäkuussa kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansa-
invälinen Eldis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Ilmailutoiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toi-
minnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viivä-
styttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi 
kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoit-
teen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen kaupungin 
strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen tarpeisiin 
eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kau-
punginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inve-
stointimäärärahaa alueen esi-, katu-, puisto- ja liikunta-
aluerakentamista varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä talousarvios-
sa Malmin projektialueen esirakentamiseen on varattu investointi-
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määrärahaa vuosille 2022−31 yhteensä 154,7 milj. euroa. Näistä vuo-
delle 2022 on varattu 13,4 milj. euroa, vuodelle 2023 8,3 milj. euroa ja 
vuodelle 2024 3,7 milj. euroa. Malmin määrärahalla toteutetaan Nal-
lenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien ra-
kentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lento-
kentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. 
Lisäksi määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja 
rakentamislogistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen 
koerakenteiden toteutusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−31 yhteensä 64,1 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varat-
tu 1,9 milj. euroa, vuodelle 2023 3,2 milj. euroa ja vuodelle 2024 4,5 
milj. euroa. Malmin entisen lentokentän alueen katurakentaminen 
käynnistyy vuonna 2023. Malmin määrärahalla vuonna 2022 suunnitel-
laan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän 
eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. 
Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Malmin pu-
istot ja liikunta-alueet -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoa-
luetta siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt 
edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tu-
levaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin 
rakennettaville alueille.

Malmin lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistoraken-
tamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikust-
annusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. Kau-
pungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen koke-
muspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro 
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden 
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmi enti-
sen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus 
on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan maltillisesti, että yh-
dellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan li-
ikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 154
Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Mika Raatikei-
nen föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige ber staden utreda möjligheterna att frigöra 
platser längs gatorna i stadskärnan för kulturella ändamål 
med hjälp av robotparkering.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att beakta robotparkering som ett parkeringsalternativ i de-
taljplaneläggningsskedet.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag. 

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

Omröstningar

8 omröstningen

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

JA-förslag: Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Sandra Hag-
man, Juha Hakola, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, 
Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muu-
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rinen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Elina Valtonen, Maarit 
Vierunen

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Joel Harkimo, Titta Hil-
tunen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Minja Koskela, 
Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Wille Rydman, Erkki Tuomioja

Blanka: 39
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Maaret 
Castrén, Jussi Chydenius, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Nina 
Katariina Miettinen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Daniel Sa-
zonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, 
Aino Tuominen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag 
till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir 
Sandelin, Maaret Castrén, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha 
Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jung-
ner, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Paju-
la, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Elina Val-
tonen

Nej-röster: 3
Elina Kauppila, Minja Koskela, Otto Meri
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Blanka: 47
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Atte Har-
janne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holo-
painen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevan-
linna, Hannu Oskala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka 
Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Jussi Chydenius, Byoma Tamrakar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors tar i bruk robotparkering som ett praktiskt alternativ 
vid utveckling av parkeringen och utreder vilka av de tillgängliga lös-
ningarna är lämpligaste för staden.

Robotparkering är ett alternativt sätt att parkera, men hittills har det inte 
använts mycket av kostnadsskäl och på grund av övriga risker med 
genomförandet. Robotparkering kan bli vanligare också i Helsingfors 
om lämpliga och konkurrenskraftiga lösningar hittas. Helsingfors stad 
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bygger inte parkeringsanläggningar utan de genomförs antingen som 
privata projekt eller i anslutning till markanvändningslösningar för ett 
nytt område. Helsingfors ställer sig positivt till olika alternativ, men ef-
tersom det inte hör till stadens verksamhet att bygga parkeringsan-
läggningar, är det inte ändamålsenligt att staden främjar den utredning 
som föreslås i motionen.

Behovet av att bygga parkeringsplatser för fastigheter avgörs i plane-
ring av markanvändningen. Oftast ingår bestämmelser om antalet par-
keringsplatser i detaljplanerna. Vid detaljplanläggningen avgörs även 
var parkeringsplatser placeras och behandlas olika alternativ för att 
ordna parkering. 

Vid robotparkering är det utrymme som behövs för parkering mer effek-
tivt än vid vanlig parkering och då frigörs värdefullt stadsrum för annan 
användning. Nackdelen är kostnaderna. Priset på en parkeringsplats 
kan uppgå till 150 000 euro. I vissa fall, i synnerhet när efterfrågan är 
som störst, kan väntetiden bli lång. I så fall är det viktigt att samordna 
gatuarrangemangen. Det finns fortfarande rätt få erfarenheter av robot-
parkering i Finland.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 125

HEL 2021-013424 T 00 00 03
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Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 346

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mu-
kaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehok-
kaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän 
muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi ta-
pahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja lai-
toksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustan-
nukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain ta-
pauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika py-
säköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujär-
jestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin 
vähän kokemuksia. 
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Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan 
maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys 
pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratka-
istaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset 
vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna 
pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liit-
tyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti 
on yksi toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäi-
seksi todennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä 
johtuen. 

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin 
lähtökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehto-
na, mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi 
rakennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robot-
tipysäköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset 
tai robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on 
mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne 
löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien py-
säköintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 155
Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med af-
färsinriktning

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 15 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att ett gymnasium med affärsinriktning ska inrättas i Malm i Hie-
takummun ala-astes lokaler.

Det är viktigt att handelsämnen betonas i gymnasieutbildningen. De 
nuvarande utbildningsanordnarna och samarbetspartnerna klarar dock 
av att tillgodose behovet av undervisning i handelsämnen. Ett nytt 
gymnasium med affärsinriktning behövs alltså inte.

Undervisningen i handelsämnen i Helsingfors gymnasier

Inom stadens finska gymnasieutbildning pågår förberedelser för att er-
bjuda de studerande vid stadens gymnasier businesskurser av Ekono-
mi och ungdom TAT. Businesskurserna är inlärningshelheter i en digital 
inlärningsmiljö. Med hjälp av dem kan de studerande utveckla sin kon-
troll över den egna ekonomin och sina kunskaper om arbetslivet och fö-
retagande.
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Alla studerande och lärare vid stadens gymnasier har tillgång till ROI-
appen för ekonomisk kunskap, där de studerande självständigt kan öva 
sig i ekonomisk kunskap, sparande och placering. Lärarna kan använ-
da appens innehåll som undervisningsmaterial.

Av stadens gymnasier har Etu-Töölön lukio en företagarinriktning. I 
Etu-Töölön lukios läroplan 2021 ingår en helhet på 38 studiepoäng i 
läroämnet företagande. De studerande kan fritt välja studier i företa-
gande ur gymnasiets utbud.

Av de privata och statliga gymnasierna har Kansainvälisen liiketoimin-
nan lukio vid Lauttasaaren yhteiskoulu undervisning med betoning på 
företagande som särskilt uppdrag sedan 1.8.2018. Skolans särskilda 
uppdrag omfattar undervisning i både företagande och affärsverksam-
het. Munkkiniemen yhteiskoulu har en samhälls- och ekonomilinje. 
Också vid gymnasiet Kulosaaren yhteiskoulu kan man studera på en 
samhälls- och ekonomilinje.

Dubbelexamen eller flera examina

Enligt motionen kan ett gymnasium med affärsinriktning intill campus 
Malm erbjuda verksamhetsförutsättningar och samarbetsmöjligheter för 
bland annat dubbelexamina. En dubbelexamen innebär att man avläg-
ger flera examina. I praktiken betyder det oftast att den studerande vid 
sidan om en yrkesexamen avlägger gymnasiestudier och studentexa-
men.

Campus Malm utgörs av studielinjer vid yrkeshögskolan Haaga-Helia 
och Perho Liiketalousopisto. Studenter vid Haaga-Helia kan studera vid 
utbildningsprogrammet i företagsekonomi eller avlägga inriktade studier 
i HR och ledarskap eller företagande på campus Malm. Vid Perho Lii-
ketalousopisto kan man avlägga studier i resebranschen och affärs-
verksamhet eller kombinera en grundexamen i affärsverksamhet med 
toppidrott på campus Malm.

Perho Liiketalousopisto har egna studielinjer som leder till dubbelexa-
men. De som avlägger dubbelexamen i resebranschen eller affärsverk-
samhet kan studera yrkesämnen på campus Malm, medan de får un-
dervisning i gymnasieämnen vid vuxengymnasiet vid Töölön yhteiskou-
lu. Perho Liiketalousopisto ordnar dubbelexamen Sporttikaksari i idrott 
och affärsverksamhet i samarbete med Mäkelänrinteen lukio, som till-
hör Helsingfors stad.

De som avlägger dubbelexamen vid Helsingfors stad studerar vid Sta-
din ammatti- ja aikuisopisto. De avlägger både en yrkesinriktad grun-
dexamen och studentexamen och om de så önskar även gymnasiets 
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lärokurs. Vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio ordnar gymnasieunder-
visning för de studerande vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Undervisningssamarbete

Enligt motionen kan ett gymnasium med affärsinriktning intill campus 
Malm erbjuda verksamhetsförutsättningar och samarbetsmöjligheter för 
bland annat undervisningssamarbete. I grunderna för gymnasiets läro-
plan (Utbildningsstyrelsen 2019) betonas samarbetet med andra läro-
anstalter, särskilt högskolor, som en del av gymnasieundervisningen. 
Helsingfors stads gymnasier samarbetar redan aktivt med högskolor i 
huvudstadsregionen, till exempel Haaga-Helia, Helsingfors universitet, 
Aalto-universitetet och yrkeshögskolorna Metropolia och Laurea.

Samarbetet, som ordnas på plats och på distans, omfattar exempelvis 
besök, projekt, workshoppar och skuggning av studerande. Enligt 
grunderna för läroplanen (Utbildningsstyrelsen 2019) måste den stude-
rande ha en möjlighet att göra individuella val vid den egna läroanstal-
ten och genom att utnyttja kursutbudet vid övriga läroanstalter och vid 
högskolor. Studerande vid Helsingfors stads gymnasier kan avgiftsfritt 
avlägga kurser vid Helsingfors universitets öppna universitet. Aalto-
universitetet erbjuder gratis kurser i bland annat formgivning, ekonomi 
och företagande. Vid yrkeshögskolan Haaga-Helia kan gymnasiestude-
rande avlägga kurser i till exempel cirkulär ekonomi och tjänstedesign. 
Yrkeshögskolan Metropolia erbjuder gymnasiestuderande exempelvis 
grundkurser i nationalekonomi och investering. Studierna som avlagts 
vid högskolan kan ingå som en del av den studerandes gymnasieexa-
men.

Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlå-
tande.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 126

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 312

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.02.2022 § 34

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen 
lukion saamiseksi Helsinkiin:

Lukiokoulutus Helsingin kaupungin alueella
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Helsingissä on 12 suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on aiku-
islukio. Nuorten lukioista kuudella on erityistehtävä. Lisäksi kuudessa 
lukiossa on tarjolla painotettua opetusta. Helsingin kaupungin suomen-
kielisten lukioiden tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä oli 8 350 
opiskelijaa syyskuussa 2021. Helsingissä on myös 24 yksityistä tai val-
tion lukiota, joiden tutkinto-opiskelijoiden määrä on yhteensä 7 657. 

Palveluverkon kehittäminen

Helsingin kaupunki seuraa lukiopalvelun tarvetta ja paikkojen riittävyyt-
tä säännöllisesti kaupunkitasolla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Palvelu-
verkon suunnittelussa otetaan huomioon rakenteilla ja jo olemassa ole-
va tilakapasiteetti. Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja 
riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin 
lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen 
opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin.

Suomenkielinen lukiokoulutus saa vuonna 2023 käyttöönsä kaksi uutta 
uudisrakennusta, kun Helsingin kielilukio ja Helsingin luonnontiedelukio 
muuttavat uusiin lukiorakennuksiinsa. Nämä rakennukset korvaavat lu-
kioiden entiset tilat. Uudisrakennusten myötä kaupunki saa lisättyä lu-
kiopaikkoja.

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen tarkoitus on 
kehittää nykyistä lukioverkkoa ja tukeutua rakenteilla oleviin lukiohank-
keisiin. Uuden lukion perustaminen ei ole suunnitteilla. Toimialalla on 
käynnistynyt lukioiden palveluverkkoselvitys, jonka osana tutkitaan eri 
vaihtoehtoja lisätä lukiopaikkoja vuodesta 2025 eteenpäin. 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupallispainotteisen lukion sijainti-
paikaksi tutkitaan Malmilla sijaitsevaa Hietakummun ala-asteen kiintei-
stöä.

Parhaillaan Malmin alueella tapahtuu paljon kaavallista kehittämistä. 
Tästä esimerkkinä on Malmin keskusta- ja lentokenttäalueen kehittämi-
nen. Lähivuosina Hietakummun ala-asteen tilat tarvitaan perusopetuk-
sen käyttöön.

Lukioiden erilaiset mahdollisuudet erikoistumiseen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinkiin perustetaan kaupallisiin 
aineisiin painottuva erityislukio. Lukiolla on kaksi mahdollisuutta eriko-
istumiseen: erityinen koulutustehtävä tai painotus.

Koulutuksen järjestäjä voi hakea erityistä koulutustehtävää opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, joka myös myöntää lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ja seuraa koulutustehtävän edellytysten täyttymistä. Koulutuk-
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sen järjestäjä voi myös itse tukea lukioidensa erikoistumista 
myöntämällä niille painotuksia.

Lukio ja erityinen koulutustehtävä

Erityis- tai erikoislukiolla tarkoitetaan lukiota, joka on saanut erityisen 
koulutustehtävän. Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, 
jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta 
tai opintokokonaisuutta. Lisäksi sillä tarkoitetaan opetusta, joka tähtää 
ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavan kansainvälisen tutkinnon suorit-
tamiseen. (Lukiolaki 10.8.2018/714, 6 §.)

Erityistehtävän saaneessa lukiossa opiskelijan opintosuunnitelma voi 
poiketa lukiokoulutuksen valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta ja 
tuntijaosta. Toisin sanoen opiskelija voi tietyin edellytyksin korvata eri-
tyistehtäväopinnoilla 16 opintopisteen laajuisesti lukion pakollisia opin-
toja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi keväällä 2017 koulutuksen järjestä-
jille mahdollisuuden hakea lukioiden erityisiä koulutustehtäviä. Myös jo 
myönnetyt erityiset koulutustehtävät tuli hakea tuolloin uudelleen. 
Helsingin kaupunki haki erityistä koulutustehtävää kahdeksalle suo-
menkieliselle lukiolle 1.8.2018 alkaen (opetustoimen johtaja 8.5.2017, § 
35). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Kansallinen koulutuk-
sen arviointikeskus (Karvi) arvioi koulutuksen järjestäjien edellytyksiä 
toteuttaa hakemaansa erityistä koulutustehtävää. Erityisen koulutus-
tehtävän myöntäminen edellytti tarvetta haetun koulutuksen järjestämi-
seen sekä erityistehtävän mukaisen osaamisen syventämiseen ja opis-
kelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi vaatimuksena oli, 
että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää 
tehtävän mukaista koulutusta.

Valtakunnallisesti hakemuksia jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 
131 kappaletta. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin yhteensä 75 lu-
kiolle, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Ministeriö myönsi 
päätöksellään (OKM/43/530/2017) kuudelle Helsingin kaupungin suo-
menkieliselle lukiolle erityisen koulutustehtävän. Kahden lukion osalta 
hakemus hylättiin. Ministeriö määritteli samalla erityistehtävän saaneille 
lukioille rahoituksen perusteena olevat enimmäisopiskelijamäärät erity-
istehtävittäin. 

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisten lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ovat seuraavat:



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 383 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
01.06.2022

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

- Sibelius-lukio: musiikki- ja tanssipainotteinen opetus
- Helsingin kuvataidelukio: kuvataidepainotteinen opetus
- Mäkelänrinteen lukio: urheilupainotteinen opetus
- Kallion lukio: ilmaisupainotteinen opetus
- Helsingin luonnontiedelukio: luonnontiedepainotteinen opetus
- Ressun lukio: englanninkielinen IB-opetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää erityisen koulutustehtävän edel-
lytysten täyttymistä säännöllisesti, ja koulutuksen järjestäjä on velvoitet-
tu osallistumaan edellytysten selvittämiseen (OKM/43/530/2017).

Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea lukioiden erityisiä kou-
lutustehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Uutta tehtävää tulee mini-
steriön ohjeiden mukaan hakea viimeistään vuotta ennen suunniteltua 
koulutuksen aloittamista. Uutta hakukierrosta ei tällä hetkellä ole tie-
dossa.

Lukio ja painotettu opetus

Helsingin kaupungin lukio voi tarjota opiskelijoilleen myös painotettua 
opetusta. Tällöin lukio painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa op-
piainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät kui-
tenkin valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen 
tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset moduulit. Painotetun opetuksen 
opintojaksot sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan valtakunnallisina 
valinnaisina tai muina valinnaisina opintojaksoina vuoden 2021 opetus-
suunnitelman mukaisessa opetuksessa.

Päätöksen lukion painotetusta opetuksesta tekee Helsingin kaupunki 
itse. Painotetun opetuksen opintojaksot kustannetaan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan lukioille kohdennetusta resurssista.

Tällä hetkellä kaupungin lukioiden painotukset ovat seuraavat:

- Helsingin kielilukio: kielet ja kansainvälisyys -painotus sekä kaksikieli-
nen suomi-englanti -linja
- Alppilan lukio: globaalikansalainen
- Etu-Töölön lukio: yrittäjyys
- Helsingin medialukio: media ja yhteiskunta
- Ressun lukio: tiede
- Vuosaaren lukio: teknologia- ja musiikkilinjat.

Kaupallisiin aineisiin painottuva lukio-opetus Helsingissä

Kaupungin suomenkielisessä lukiokoulutuksessa valmistellaan parhail-
laan Talous ja nuoret TATin Bisneskurssien tarjoamista kaupungin lu-
kioiden opiskelijoille. Bisneskurssit ovat digitaalisessa oppimisympäri-
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stössä olevia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää 
opiskelijoiden oman talouden hallintataitoja sekä työelämä- ja yrittäjyy-
sosaamista.

Kaupungin kaikkien lukio-opiskelijoiden ja -opettajien käytettävissä on 
ROI-taloustaitosovellus, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitel-
la taloustaitoja, säästämistä ja sijoittamisen aloittamista. Opetushenki-
löstö voi puolestaan hyödyntää sovelluksen sisältöjä opetusmateriaali-
na.

Etu-Töölön lukion yrittäjyyspainotus

Kaupungin lukioista Etu-Töölön lukion painotus on yrittäjyys. Lukion 
vuoden 2021 opetussuunnitelmassa on 38 opintopisteen laajuisesti yrit-
täjyys-oppiainetta. Opiskelijat voivat vapaasti valita painotuksen mukai-
sia opintoja lukionsa tarjonnasta. 

Etu-Töölön lukion yrittäjyysopinnot painottavat yrittäjämäistä toimintaa, 
oikean yrityksen perustamista ja siihen liittyvien taitojen kartuttamista. 
Yrittäjyys-oppiaineen opintojaksot sisältävät teemoja kuten harjoitusyri-
tyksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen omassa harjoitusyrityk-
sessä, työelämän viestintä ja erilaiset työkulttuurit, start up -yritykset, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, tuotekehitys ja palvelumuotoilu sekä kan-
sainvälinen kauppa ja sijoittaminen. Painotuksen mukaisia opintoja ke-
hitetään koko ajan.

Lukion painotus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia tutustua korkeak-
ouluihin ja työelämään. Painotus näkyy lukion arjessa esimerkiksi eri-
laisina yhteistyöprojekteina korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen 
sektorin kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Elisa, 
SLUSH, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Aalto-yliopisto sekä 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu. 

Yksityiset ja valtion lukiot

Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolla on ol-
lut yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävä 1.8.2018 lähtien. Lu-
kion erityistehtävän mukainen painotus kohdentuu sekä yrittäjyyden et-
tä liiketoiminnan opetukseen.

Munkkiniemen yhteiskoululla on yhteiskunta- ja talouslinja. Myös Kulo-
saaren yhteiskoulun lukiossa voi opiskella yhteiskunta- ja talouslinjalla. 

Kaksoistutkinnon eli useamman tutkinnon suorittaminen

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa kaksoistutkintoihin. Kaksoistutkinnoilla 
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tarkoitetaan useamman tutkinnon suorittamista. Käytännössä tämä 
yleensä tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon 
ohella lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. 

Malmin kampus muodostuu Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun ja Per-
ho Liiketalousopiston toimipisteistä. Malmin kampuksella Haaga-
Heliassa voi opiskella liiketalouden koulutusohjelmassa tai tehdä HR:n 
ja johtamisen tai yrittäjyyden suuntautumisopintoja. Perho Liiketalouso-
piston Malmin kampuksen toimipisteellä voi opiskella matkailualaa, lii-
ketoimintaa tai yhdistää liiketoiminnan perustutkinnon huippu-urheiluun. 

Perho Liiketalousopistolla on omat kaksoistutkintoon johtavat opintolin-
jansa. Matkailualan ja liiketoiminnan kaksoistutkinnoissa ammatilliset 
aineet voi opiskella Malmin kampuksella, jolloin lukioaineiden ope-
tuksesta vastaa Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Urheilun ja liiketoimin-
nan Sporttikaksari-kaksoistutkinnon järjestämisessä Perho Liiketa-
lousopisto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Mäkelänrinteen lukion 
kanssa. 

Helsingin kaupungilla kaksoistutkinnon suorittajat ovat Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ammatillisen perustutkinnon 
lisäksi suorittavat ylioppilastutkinnon ja halutessaan lukion oppimäärän. 
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiske-
lijoille lukio-opetusta.

Opetuksellinen yhteistyö

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa opetukselliseen yhteistyöhön.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) painot-
tuu lukiokoulutuksen yhteistyö muiden oppilaitosten ja erityisesti korke-
akoulujen kanssa. Helsingin kaupungin lukiot tekevät jo tällä hetkellä 
aktiivisesti yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa. Nä-
itä ovat esimerkiksi Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopi-
sto, Aalto-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä Laurea-
ammattikorkeakoulu. Yhteistyö on esimerkiksi vierailuja, projekteja, 
työpajoja ja opiskelijavarjostuksia, ja niitä järjestetään lähi- ja verkkoto-
teutuksina.

Opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2019) mukaan opis-
kelijalle on järjestettävä mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin 
valintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä hyödyntämällä muiden oppi-
laitosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Helsingin kaupungin lukioi-
den opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maksutta kursseja Helsingin 
yliopiston avoimessa yliopistossa. Aalto-yliopisto tarjoaa maksuttomana 
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kursseja muun muassa muotoilusta, taloudesta ja yrittäjyydestä. Haa-
ga-Helialla on lukiolaisille kursseja esimerkiksi kiertotaloudesta ja pal-
velumuotoilusta. Metropolia-ammattikorkeakoululla on esimerkiksi kan-
santaloustieteiden ja sijoitustoiminnan peruskurssit lukiolaisille. Opiske-
lija voi sisällyttää korkeakoulussa suoritetut opinnot osaksi lukiotutkin-
toaan.

Lopuksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yllä olevan selvityksen 
mukaisesti kaupallisten aineiden painottuminen lukiokoulutuksessa on 
tärkeää. Kuitenkin nykyisellä järjestäjäverkolla ja yhteistyökumppanu-
uksilla pystytään vastaamaan kaupallisiin aineisiin painottuvan opetuk-
sen tarpeeseen. Uuden, kaupallisia aineita painottavan lukion perusta-
miselle ei näin ollen ole tarvetta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 156
Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysiotera-
peuter till skolhälsovården

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden anställer fysioterapeuter till skolhälsovården och genom-
för utvecklings- och konsekvensanalys av verksamheten i samarbete 
med universitetet och yrkeshögskolor.

Enligt stadsstrategin 2021–2025 uppmuntras varje helsingforsare oav-
sett ålder att röra på sig, utan onödiga hinder. Motion ingår i varje dag i 
småbarnspedagogiken, skolgången och studierna.

Det är viktigt att man har lyft fram utvecklingen av barns och ungas mo-
toriska färdigheter, ökad fysisk aktivitet, viktkontroll och förebyggande 
av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det är mycket viktigt att öka 
den fysiska aktiviteten i alla åldersgrupper.

Social- och hälsovårdsnämnden anser i sitt utlåtande att en yrkesgrupp 
inte kan lösa oron som gäller den fysiska hälsan och den försämrade 
konditionen och därför tillstyrker nämnden inte förslaget om att anställa 
fysioterapeuter till skolhälsovården. Dessutom anser social- och hälso-
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vårdsnämnden att det är viktigt att fysioterapitjänsterna är tillgängliga 
jämlikt för alla helsingforsbor.

Hälso- och välfärdsproblem med anknytning till barns och ungas fysis-
ka aktivitet har beaktats i serviceinnehållen för barnfamiljer, kund- och 
vårdanvisningarna samt samarbetsstrukturerna vid social- och hälso-
vården. Barn och unga hänvisas till de tjänster som de behöver av 
skolhälsovården eller övriga aktörer inom hälsovården i enlighet med 
en servicemodell med låg tröskel avsedd för skolelever. Skolhälsovår-
den samarbetar med fysioterapeuter för att stöda välbefinnandet bland 
barn och unga. Fungerande remisspraxis har skapats för samarbete 
mellan skolhälsovården och fysioterapin och samarbetet utvecklas re-
gelbundet bland annat på årliga samarbetsmöten.

Enligt fostrans- och utbildningsnämnden kan man genom att erbjuda 
fysioterapitjänster som en del av de hälso- och välfärdstjänster som 
social- och hälsovårdsväsendet ordnar säkerställa att tjänsterna är jäm-
likt tillgängliga för alla helsingforsbor.

I fostrans- och utbildningssektorns tjänster förebyggs problem som or-
sakas av låg fysisk aktivitet bland barn och unga. Motion bland barn 
och unga främjas genom att utveckla verksamhetsmiljöerna och verk-
samhetskulturen vid småbarnspedagogikens enheter, skolor och läro-
anstalter. Verksamheten syftar på att påverka familjernas fysiska aktivi-
tet och hälsobeteende. Dessutom uppföljer fostrans- och utbildnings-
sektorn upp barns och ungas fysiska aktivitet och välfärd genom regel-
bundna Move!-mätningar bland eleverna i årskurserna 5 och 8.

Av fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande, som ingår i beslutshi-
storian, framgår sektorns mångsidiga åtgärder och program för att stö-
da barns och ungas fysiska aktivitet inom småbarnspedagogiken, i den 
grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Alla grundskolor i 
Helsingfors är bland annat med i Finlandsmodellen för hobbyverksam-
het som erbjuder flera sportsliga hobbyer för barn och unga.

Arbetet för att främja barns och ungas fysiska aktivitet och välfärd samt 
det mångsidiga förebyggande arbetet fortsätter i form av multiprofes-
sionellt samarbete mellan social- och hälsovårdssektorn, kultur- och fri-
tidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn. Främjandet av rör-
ligheten fortsätter också som en del av stadens välfärdsplan (2021–
2025) i vilken rörligheten är en av planens sex kärnområden.

Med hänvisning till det som nämns ovan är det inte ändamålsenligt att 
anställa fysioterapeuter som en del av skolhälsovården.

Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden 
har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 127

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 318

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.03.2022 § 57

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Arja Kar-
huvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa puututaan ennaltae-
hkäisevästi lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta johtuviin ongel-
miin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä tuki- ja liikuntaelin va-
ivojen ehkäisemisen näkökulmasta liikkumisen lisääminen kaikissa 
ikäryhmissä on erittäin tärkeää. Tätä edistetään kehittämällä toimin-
taympäristöjä ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Toiminnoilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden li-
ikkumiseen sekä terveyskäyttäytymiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta ei kannata aloitetta, koska fysioterapiapalvelut osana terveys- ja 
hyvinvointipalveluja takaavat, että ne ovat tasapuolisesti saatavilla kai-
kille helsinkiläisille. Lapset ja nuoret ohjautuvat tarvitsemiinsa palvelui-
hin kouluterveydenhuollon tai muiden terveydenhuollon toimijoiden 
kautta.

Lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liikkumista pyritään edi-
stämään monipuolisesti koko kaupungissa. Liikkumisen edistäminen on 
kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen var-
haiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2022-2025), jossa liikkumi-
sen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Toteutet-
tuja toimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään eri mittareiden ja tutkimusten 
avulla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ohjaa opetussuunni-
telmat. Varhaiskasvatuksen suunnitelmaan sisältyy liikkumiseen, ru-
okakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Liik-
kumistaitojen edistäminen on kirjattu selkeästi perusopetuksen ja lukion 
opetussuunnitelmien sisältöihin. Liikunnanopetuksen avulla tuetaan 
opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- 
ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentä-
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miseen. Ammatillisessa koulutuksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin yl-
läpitäminen on pakollinen tutkinnon osa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala panostaa erityisesti pienten lasten 
ja lapsiperheiden mahdollisuuksiin liikkua. Liikkuminen on sisällytetty 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin leikkipuistojen to-
imintasuunnitelmiin. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat liittyneet kan-
salliseen Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan, jonka avulla on koulu-
tettu tuhansia varhaiskasvattajia liikkumisen edistämiseen.  Liikunta-
palvelut järjestävät Liikunta- ja Perhehulinoita, joissa perheet voivat li-
ikkua omatoimisesti omalla asuinalueellaan. Varhaiskasvattajien on 
mahdollista konsultoida fysioterapeutteja, mikäli lapsella on haasteita 
motorisissa perustaidoissa tai oman toiminnan ohjauksessa.

Perusopetuksessa kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet valta-
kunnalliseen Liikkuva koulu –ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilai-
den osallistaminen, liikkumisen lisääminen, istumisen vähentäminen 
sekä liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden li-
sääminen. Liikkuminen on kirjattu myös lukuvuonna 2021–2022 koulu-
jen toimintasuunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Vuosien 
2020 ja 2021 aikana kaikki 7–12-vuotiaille suunnattu EasySport ja 13-
17 -vuotiaille suunnattu FunAction -toiminta muutettiin maksuttomaksi, 
ja EasySportin soveltavan liikunnan toimintaa lisättiin merkittävästi. 
Helsingin kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mal-
lin mukaisessa toiminnassa, joka tarjoaa useita liikunnallisia har-
rastuslajeja.

Toinen aste tukee nuorten liikkumista ja hyvinvointia valtakunnallinen 
Liikkuva opiskelu -ohjelmalla, jossa on mukana koko Stadin ammatti- ja 
aikuisopisto sekä kaikki Helsingin kaupungin lukiot. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistossa on otettu käyttöön Saku ry:n työkykypassi, joka vahvis-
taa ammattiin opiskelevan työkyky- ja hyvinvointitaitoja. Kaupungin ma-
talan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen opiskelijat voivat 
osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAction-liikuntaan tai 
18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan, jossa tarjotaan myös 
henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan lasten ja nuorten 
fyysistä toimintakykyä säännöllisesti. Tässä käytetään apuna 5.- ja 8.-
luokalla toteutettavia Move!-mittauksia, jotka mahdollistavat ennaltaeh-
käisevän otteen lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämisessä. 
Mittausten antama informaatio toimii herätteenä lapsen tai nuoren oh-
jaamiseen kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin. Toimintaa kehite-
tään yhteistyössä perusopetuksen, kouluterveydenhuollon, oppilashuol-
lon, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden edustajien kanssa.
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Liikkumattomuuteen ja terveyskäyttäytymiseen puututaan myös koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa, esimerkiksi terveystarkastusten avulla. 
Terveydenhoitaja kartoittaa lapsen ja perheen hyvinvointiin ja ter-
veystottumuksiin liittyviä kysymyksiä ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa 
tukevien toimintojen pariin. Yläkouluikäisille nuorille on tarjolla tukea lii-
kunnalliseen elämäntapaan liikuntaneuvonnan muodossa (kouluPT-
toiminta). Myös alakoululaisille tarkoitetut vuoden mittaiset EasySport 
startti, painonhallinnan vertaistukiryhmät on tarkoitus käynnistää uudel-
leen vuonna 2022. Lisäksi koulussa toimivien ammattilaisten on mah-
dollista ohjata oppilaita fysioterapiaan neuvonta- ja ohjauskäynnille.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki palkkaa fysioterapeutteja osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten 
fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimen tuottama palvelu, johon oh-
jaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon toimijoiden suosituksesta. 
Fysioterapeuttien palkkaaminen osaksi kouluterveydenhuoltoa on näin 
ollen sosiaali- ja terveystoimialan vastuulla. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala seuraa lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia. Toi-
minnoissa tehdään monipuolista ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
korkeakoulujen kanssa. Fysioterapeuttien työskentely päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitoksen arjessa ei välttämättä tuota nykyistä parempia tu-
loksia lasten ja nuorten liikkumisessa ja terveydessä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu 
aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala 
päättää omien määrärahojensa kohdentamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 40

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Arja Karhuvaaran ja 17 muun valtuutetun fysioterapeuttien palkkaamis-
ta osaksi kouluterveydenhuoltoa koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsinki palkkaa fysioterapeutteja osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja tekee yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun 
kanssa toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutkimusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei esitä fysioterapeuttien palkkaamista 
osaksi kouluterveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, et-
tä lasten ja nuorten liikkumiseen liittyviä terveyden ja hyvinvoinnin ong-
elmia on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen lapsiperheiden palvelujen 
sisällöissä, asiakas- ja hoito-ohjeissa sekä yhteistyörakenteissa. Koulu-
terveydenhuolto tekee yhteistyötä fysioterapian kanssa lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan koululaisten liikkumisen edi-
stämistä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Helsinki toteutti 
valtuustokaudella 2017–2021 kärkihankkeenaan liikkumisohjelmaa, 
jonka toimenpideohjelmaan kaupungin eri toimialat suunnittelivat omat 
liikkumisen lisäämisen toimenpiteensä. Liikkumisohjelman tavoitteena 
oli integroida liikkumisen edistäminen osaksi kaupungin perustoimintaa.

Kaupunkiin perustettiin vuoden 2019 lopulla toimialojen yhteinen Mo-
ve!-mittausten ohjausryhmä. Osana Move!-mittausten palveluketjua 
yläkouluikäisillä nuorilla on mahdollisuus osallistua kaupungin liikunta-
palvelujen toteuttamaan KouluPT-toimintaan, jossa annetaan tukea ja 
ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Vuosille 2022–2023 toiminnalle 
on myönnetty koronaelpymisrahoitusta, jolla toimintaa laajennetaan ko-
skemaan kaikkia kaupungin yläkouluja.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia peruskouluissa on lisätty 
Helsingin harrastamisen mallin sekä EasySport- ja FunAction-
toimintojen puitteissa. Liikkumisohjelman toimenpiteet on kuvattu tar-
kemmin liikkumisvahdissa: Helsingin liikkumisvahti. 

Liikkumisen edistäminen jatkuu osana kaupungin hyvinvointisuunnitel-
maa (2021–2025), jossa liikkuminen on yksi kuudesta suunnitelman 
painopistealueesta.

Kouluterveydenhuolto

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kouluterveydenhuol-
lon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman ter-
vettä kasvua ja kehitystä, vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden 
edellytyksiä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vuosit-
taisilla terveystarkastuksilla. Oppilaiden vanhemmat kutsutaan laajoihin 
terveystarkastuksiin, joissa kartoitetaan lapsen ja perheen hyvinvointiin 
ja terveystottumuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten liikuntaa, ruutuaikaa, 

https://liikkumisvahti.hel.fi/actions
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nukkumista ja ravitsemusta. Ryhti- ja asentovirheisiin puututaan var-
haisessa vaiheessa. Lapsille ja nuorille annetaan oman terveyden tu-
kemiseen liittyvää terveysneuvontaa sekä ennaltaehkäisevästi ohjataan 
muun muassa ergonomisiin työskentelyasentoihin. Tarvittaessa lapsel-
le tehdään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma. Lasten ja 
perheiden kanssa toimivien ammattilaisten sekä koulun oppilashuolto-
ryhmien toimijoiden on mahdollista ohjata lapsi fysioterapiaan kertalu-
onteiselle neuvonta- ja ohjauskäynnille kouluikäisten matalan kynnyk-
sen palvelumallin mukaisesti.

Fysioterapia

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala järjestää lasten ja nuor-
ten fysioterapiapalvelut 0–16-vuotiaille helsinkiläisille. Lasten ja nuorten 
fysioterapiapalveluja tarjotaan perhekeskuksissa ja keskitetyissä fysio-
terapian toimipisteissä. Helsingissä perhekeskuksissa toimii 14 fysiote-
rapeuttia, jotka ottavat vastaan alakouluikäisiä lapsia.

Vuoden 2021 aikana kuukausittain noin 50 alle 16-vuotiasta lasta ja 
nuorta on saanut lähetteen fysioterapiaan joko perhekeskuksiin tai fysi-
oterapian keskitettyihin toimipisteisiin. Tammikuussa 2022 keskimäärä-
inen jonotusaika, eli kolmas vapaa aika perhekeskusten fysioterapia-
palveluihin oli 16 vuorokautta. Tämä tarkoittaa sujuvaa fysioterapiaan 
pääsyä.

Lasten ja nuorten fysioterapia on motorisen kehityksen sekä liikkumis- 
ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta. Kouluterveydenhoitaja tai 
muu terveydenhuollon toimija ohjaa lapsen fysioterapeutin vastaanotol-
le, mikäli havaitsee siihen tarvetta. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan 
tarvittavat terapiatoimenpiteet, kotiharjoitteluohjeet sekä edistymisen 
seuranta yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä lähiverkoston kanssa. 
Koululaisten fysioterapia toteutuu perhekeskuksissa, mutta voi tarvit-
taessa jalkautua myös kouluille. Sekä kouluterveydenhuolto että fysio-
terapia ovat maksuttomia.

Fysioterapiapalvelut ovat kaikkien helsinkiläisten käytettävissä. Koulu-
terveydenhuollon sekä fysioterapian yhteistyölle on luotu toimivat lähe-
tekäytännöt ja yhteistyötä kehitetään säännöllisesti muun muassa vuo-
sittaisissa yhteistyökokouksissa.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mo-
toristen taitojen kehittyminen, liikunnan lisääminen, painonhallinta sekä 
tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy on nostettu esille. Lautakun-
ta ei katso, että yksi ammattiryhmä voisi ratkaista fyysiseen terveyteen 
ja yleiskunnon heikkenemiseen liittyvää huolta, eikä sen vuoksi tue alo-
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itteessa esitettyä fysioterapeuttien liittämistä osaksi kouluterveydenhu-
oltoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että fysioterapia-
palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien helsinkiläisten käytössä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelman 2022 mukaan edis-
tetään ehyiden ja sujuvien palveluketjujen rakentamista oman organi-
saation sisällä ja yli organisaatiorajojen. Monialaista yhteistyötä sekä 
toimivia lähetekäytäntöjä kehitetään edelleen, jotta lapset ja nuoret oh-
jautuvat tarvitsemiinsa palveluihin. Koululaisten liikkumisen edistämistä 
jatketaan sosiaali- ja terveystoimialalla yhteistyössä muiden toimialojen 
kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Koululaisten fyysisen terveyden ja yleiskunnon heikkeneminen on kan-
santerveydellinen huoli. Heikko fyysinen toimintakyky muodostaa riskin 
lapsen terveydelle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja voi johtaa 
haasteisiin myös oppimisessa. Lasten ja nuorten liikkumista sekä ter-
veyden edistämistä tuetaan moniammatillisesti ja toimivien yhtei-
styökäytänteiden avulla oman organisaation sisällä ja yli organisaatio-
rajojen.

Fysioterapiapalvelut osana terveys- ja hyvinvointipalveluja ovat tasa-
puolisesti saatavilla kaikille helsinkiläisille. Lapset ja nuoret ohjautuvat 
tarvitsemiinsa palveluihin kouluterveydenhuollon tai muiden terveyden-
huollon toimijoiden kautta kouluikäisten matalan kynnyksen palvelumal-
lin mukaisesti.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Marianna Niemi-Korhonen, ylihoitaja, puhelin: 310 48355

marianna.niemi-korhonen(a)hel.fi
Katri Lagerblom, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

katri.lagerblom(a)hel.fi
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§ 157
Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar 
av serviceavtal för daghems- och skolgårdar

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att kvalitetskraven för vinterunderhållet av daghems- och skolgårdar 
beaktas bättre än i nuläget i konkurrensutsättningen av fastighetsun-
derhållet. Dessutom föreslår de som väckt motionen att disponenterna 
på basis av användarresponsen ska övervaka hur avtalsvillkoren upp-
fylls, och att beställaren omedelbart ingriper i eventuella kvalitetsbrister.

Ansvaret för kvalitetskontrollen av gårdarnas vinterunderhåll

Stadsmiljösektorn ansvarar för upphandling och konkurrensutsättning 
av fastigheternas underhållstjänster. Vinterunderhållet av utomhusom-
råden ingår i fastighetsunderhållet. Serviceproducenterna och beställa-
ren ansvarar för kvalitetskontrollen av vinterunderhållet och utgångs-
punkten är att den inte ingår i användarnas uppgifter.

Beställarens kvalitetskontroll sköts av stadsmiljösektorns tekniska dis-
ponenter. Till de tekniska disponenternas uppgifter hör att besöka alla 
objekt och träffa kunderna minst en gång om året. I praktiken behövs 
det vanligen flera besök. De tekniska disponenterna ingriper i kvalitets-
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brister på basis av observationer under besöken samt de servicebegä-
randen som gjorts i BEM-serviceboken. De tekniska disponenterna föl-
jer upp hur BEM-servicebegäranden som görs genom BEM-
serviceboken och objektbesöken sköts och ingriper vid behov i sköt-
seln.

Kvalitetskraven för gårdarnas vinterunderhåll enligt de nuvarande avtalen

I de nuvarande avtalen för fastighetsunderhållet definieras uppgifterna 
för vinterunderhållet på utomhusområden i enlighet med vårdklassen 
A2 i de allmänna kvalitetskraven för fastighetstjänster. I de avtalen in-
går mycket noggranna definitioner om beställarens och serviceprodu-
centens verksamhet under avtalsperioden. Verksamhetsanvisningar 
bland annat om rapportering och samarbetsmöten, kvalitetskontroll, 
allmänna kvalitetsindikatorer, skötseln av brister och reklamationer 
samt servicebegäranden har skrivits in i avtalen. Kraven på serviceni-
vån som fastställs för underhållet av utomhusområdena inom fastig-
hetsunderhållet, och som utgör bilagor till avtalen, framgår närmare av 
utlåtandet av stadsmiljösektorns sektion för byggnader och allmänna 
områden som ingår i beslutshistorian (tabellen).

Konkurrensutsättning av avtal inom fastighetsunderhållet

Stadsmiljösektorn har konkurrensutsatt fastighetsunderhållstjänster se-
dan 2017 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut om bolagisering av 
affärsverket Palmia (8.10.2014, § 322). I samband med bolagiseringen 
delades daghemmen och skolorna upp i fem korgar per område. Ob-
jektens fastighetstjänster har konkurrensutsatts med en korg per år. 
Dessa fem korgar omfattar även andra objekt än daghem och skolor 
och i varje korg ingår cirka 90 objekt.

Stadsmiljösektorn har ordnat sju konkurrensutsättningar av fastighets-
tjänster under de fem senaste åren. I konkurrensutsättningarna har 
stadsmiljösektorn varje år fäst mer uppmärksamhet vid servicens kvali-
tet och beställarens sätt att hantera kvalitetsbrister. År 2021 konkur-
rensutsatte stadsmiljösektorn i samarbete med fostrans- och utbild-
ningssektorn fastighets-, objektansvarige- och städtjänsterna vid cirka 
30 objekt så att en och samma serviceproducent ansvarar för alla tre 
tjänster.  Förbättring av servicekvaliteten för alla tre tjänster fastställdes 
som mål i den gemensamma konkurrensutsättningen.

Utmaningar i de nuvarande avtalen

Ändringar som gjordes i konkurrensutsättningshandlingar under de se-
naste fem åren var dock inte tillräckliga. Tjänsteleverantörer klarar i nu-
läget inte av de uppgifter som har skrivits in i avtalen på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Tekniska disponenter har varit tvungna att reklamera kvali-
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tetsbrister och delvis även korrigera brister i serviceproducenternas ar-
betsledning. Inom ramen för de nuvarande avtalen om fastighetstjäns-
ter finns det inte tillräckliga förutsättningar för att verkningsfullt ingripa i 
kvalitetsbrister, varför det är svårt att förbättra situationen trots att be-
ställaren reagerar på dem aktivt.

Utveckling av konkurrensutsättningen av fastighetsunderhållet och övriga åtgärder

Det kommer inte att vara möjligt att förbättra kvaliteten på vinterunder-
hållet med de nuvarande korgarna och konkurrensutsättningshandling-
arna. Det är av största vikt att göra de ändringar som behövs i fastig-
hetstjänsternas korgindelning, avtal och servicebeskrivningar samt in-
nehållen i underhållsuppgifterna och planerna för vård av gårdar. För 
att kunna utveckla underhållsuppgifter och planer för vård av gårdar 
krävs samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbild-
ningssektorn. Dessutom uppdateras de minimikrav, bedömningskriteri-
er och jämförelsegrunder som ställs i konkurrensutsättningen.

Utveckling av fastighetstjänsterna är kontinuerlig verksamhet inom 
stadsmiljösektorn. Avsikten är att man på hösten 2022 inleder den förs-
ta konkurrensutsättningen i enlighet med de nya fastighetsunder-
hållsklustren och med de nya konkurrensutsättningshandlingarna. I 
samband med utvecklingen av fastighetstjänsterna utreds det ända-
målsenligaste upphandlingssättet och fastställs nya tjänsteprestationer 
för vinterunderhållet samt dess bedömningsgrunder och målnivåer.

Konkurrensutsättningsprocessen inom fastighetsunderhållet tar minst 
sex månader varför ändringar i kvaliteten av vinterunderhållet genom 
ny konkurrensutsättning kan uppnås tidigast under vintersäsongen 
2023–2024. Därför utarbetas en vinterberedskapsplan inom stadsmiljö-
sektorn före den nästa vintersäsongen. I beredskapsplanen fastställs 
åtgärder för att bättre hantera utmaningar i vinterunderhållet på gårds-
områdena. Under sommaren och hösten 2022 inleds diskussioner med 
serviceproducenterna om de brister som har upptäckts och sätten på 
vilka det är möjligt att ingripa i dem inom ramen för de nuvarande avta-
len. Staden ber serviceproducenterna att utarbeta beredskapsplaner 
för vinterunderhållet som samordnas med stadsmiljösektorns bered-
skapsplan.

Stadsstyrelsen anser i likhet med fostrans- och utbildningsnämnden att 
det är viktigt att serviceleverantörer inom fastighetsunderhållet har 
verkliga incitament att sköta vinterunderhållet på daghems- och skol-
gårdar i tid. När avtalen för fastighetsunderhållet förnyas ska krav som 
gäller beredskapsplaner för vinterunderhållet och effektiva sanktioner 
för dröjsmålen inkluderas i de nya avtalen. Övervakningen av avtalen 
måste också förbättras.
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Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden och 
fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandena. Fostrans- och utbildningsnämnden 
gjorde enhälligt en ändring enligt det sista kapitlet till sitt utlåtande.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 128

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 309

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.04.2022 § 80

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
sisältöisen lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pia Pakarisen aloit-
teesta. Aloite koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulu-
jen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa tarvitsemansa tilat 
käyttöönsä kaupunkiympäristön toimialalta. Toimialojen välisen vastuu-
jaon mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala vastaa vuokranantajana 
tilojen kiinteistöhuollosta ja palvelun kilpailuttamisesta. Kaupunkiympä-
ristön kiinteistöhuollon ylläpitotehtäviin kuuluvat toimitilojen ylläpidon ja 
kiinteistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnossapito. Palvelu sisäl-
tää myös tilojen ulkoalueiden hoitamisen ja valvonnan. 

Kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistö-
huolto-, puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut kilpailutettu toimialoilla vu-
odesta 2017 lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpailut-
tanut kiinteistöjen puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut. Kaupunkiympäri-
stö on kilpailuttanut kiinteistöhuoltopalvelun. 

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa on määritelty tilaa-
jan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. 
Laadunvalvonta kiinteistöhuollosta ml. talvikunnassapito kuuluu pal-
veluntuottajille ja tilaajalle eli teknisille isännöitsijöille. Isännöitsijät puut-
tuvat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen ja re-
klamaatioiden sekä vuokralaisten eli käyttäjien BEM-huoltokirjaan 
tehtyjen palvelupyyntöjen perusteella. Kiinteistönhoitopalveluiden so-
pimuksissa ulkoalueiden talvihoidon tehtävät on määritelty KiinteistöR-
YLin A2-hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistöhuollon pitkät vasteajat pal-
velupyyntöihin vastaamiseen ja avoimet tehtäväpyynnöt haittaavat toi-
mintaa ja aiheuttavat käyttäjille lisätyötä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin tunnistettu, että palvelun-
tuottajat eivät suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtä-
vistään. Tekniset isännöitsijät joutuvat reklamoimaan laatupoikkeamista 
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ja osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon 
puutteita. Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä 
edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisiin, joten aktiivisesta reagoin-
nista huolimatta tilanteeseen on vaikea saada parannusta nykyisten 
sopimusten puitteissa. 

Viimeisimmässä tukipalvelujen kilpailutuksessa valmistelu on tehty en-
sikertaa toimialojen yhteistyönä. Yhteiskilpailutuksella mahdollistetaan 
se, että yksi palveluntuottaja tuottaa puhtaus-, kohdevastaava- ja kiin-
teistönhoitopalvelut yhtenäisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin palveluta-
sossa jää mahdollisimman vähän katvealueita ja palvelutuottaja pystyy 
paremmin puuttumaan laatupoikkeamiin. Yhteiskilpailutukseen on läh-
detty kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista saadun palautteen poh-
jalta.

Yhteiskilpailutuksessa palveluntuottajat sitoutuvat kirjalliseen suunni-
telmaan kiinteistöhuollon töistä ja menetelmistä, joilla palvelukuvauk-
sen mukainen laatutaso saavutetaan. Samalla määritellään keinot, joil-
la varmistetaan, että tehty työ on dokumentoitu huoltokirjaan. Suunni-
telmaan nimetään mm. lumi- ja liukkaudentorjuntatöiden osalta kone-
kohtaisesti hoidettavat kohteet. Lisäksi palveluntuottaja kuvaa, millä 
konkreettisilla toimenpiteillä varmistavat ja ennakoivat lumi- ja liukkau-
denestotöiden osalta sen, että käytössä olevat piha-alueet ovat turvalli-
sia kohteiden käyttöaikoina kaikille käyttäjille. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialat kehittävät 
toimintaa yhteiskilpailutuksessa saatujen kokemusten ja yksiköiltä saa-
dun palautteen perusteella. Lisäksi toimialojen yhteisissä kokouksissa 
seurataan palvelupyyntöjen toteutusaikoja säännöllisesti. Samanaikai-
sesti arvioidaan myös elinkaarihankkeiden kilpailutukissa saadut ko-
kemukset tukipalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta. Tarkoitukse-
na on soveltaa kilpailutuksen saatuja kokemuksia kiinteistöhuollon 
osalta myös varhaiskasvatuksen käyttämiin kiinteistöihin. Varhaiskas-
vatuksen osalta toimialojen yhteiskilpailutus ei ole kuitenkaan tavoitte-
ena, koska varhaiskasvatuksessa ruoka- ja puhtauspalvelut on luonte-
vaa kilpailuttaa yhdessä. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautu-
missuunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Käsittely

12.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Sini Korpinen: Lisätään lausunnon loppuun: 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautu-
missuunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Sini Korpisen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.04.2022 
§ 33

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pihojen talvikunnossapidon laadunvalvonnan vastuu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen kiinteistöhuoltopal-
veluista ja näiden palvelujen kilpailuttamisesta. Ulkoalueiden talvikun-
nossapito sisältyy kiinteistönhoito-palveluihin. Talvikunnossapidon laa-
dunvalvonta kuuluu palveluntuottajille sekä tilaajalle, eikä lähtökohtai-
sesti ole käyttäjien tehtävä. 

Tilaajan laadunvalvontaa hoitavat tekniset isännöitsijät. Teknisten isän-
nöitsijöiden tehtäviin kuuluu kohdekierros ja asiakastapaaminen vähin-
tään kerran vuodessa. Käytännössä työ edellyttää yleensä useampia 
kohdekäyntejä. Tekniset isännöitsijät puuttuvat laatupoikkeamiin koh-
dekäynneillä tekemiensä havaintojen sekä BEM-huoltokirjaan tehtyjen 
palvelupyyntöjen perusteella. Tekniset isännöitsijät seuraavat BEM-
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huoltokirjan ja kohdekäyntien avulla tehtyjen BEM-palvelupyyntöjen ho-
itamista ja puuttuvat tarvittaessa asiaan. 

Pihojen talvikunnossapidon laatuvaatimukset nykyisten sopimusten mukaan

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa ulkoalueiden talvi-
kunnossapidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYL 2009 A2-
hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistönhoito-palveluiden sopimuksissa on 
hyvin tarkkaan määritelty tilaajan sekä palveluntuottajan välisestä so-
pimuksenaikaisesta toiminnasta. Sopimuksiin on kirjattu toimintatapao-
hjeet mm. raportoinnista ja yhteistyöpalavereista, laadun seurannasta, 
yleisistä laatumittareista, poikkeamien ja reklamaatioiden hoitamisesta 
sekä palvelupyynnöistä.

Kiinteistönhoitopalveluiden ulkoalueiden hoidon palvelutasovaatimuk-
set on sopimuksien liitteenä olevaan palvelukuvaukseen määritelty 
seuraavasti:
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Kiinteistönhoidon sopimusten kilpailuttaminen

Kaupunginvaltuusto 2014 tekemän päätöksen Palmia -liikelaitoksen yh-
tiöittämistä koskevan päätöksen mukaisesti Kaupunkiympäristön toimi-
alla on alettu kilpailuttamaan kiinteistönhoitopalveluja vuodesta 2017 
lähtien. Palmia -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä päiväkodit ja 
koulut jaettiin viiteen alueelliseen koriin. Kohteiden kiinteistönhoitopal-
veluita on kilpailutettu yksi kori per vuosi. Näissä viidessä korissa on ol-
lut mukana myös muita kohteita kuin päiväkoteja ja kouluja, jolloin yk-
sittäisen korin kokonaiskohdemäärä on ollut n. 90 kpl. Kaupunkiympä-
ristön toimiala on järjestänyt viiden viime vuoden aikana 7 erillistä kiin-
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teistönhoitopalveluiden kilpailutusta. Kilpailutukset eivät ole olleet kes-
kenään samanlaisia, vaan kilpailutuksissa on kiinnitetty huomiota vuosi 
vuodelta enemmän palvelun laatuun ja laatupoikkeamien hallintaan ti-
laajan toimesta. Viime vuonna on mm. yhteistyössä Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa kilpailutettu noin 30 kohteen kiinteistöho-
idon-, kohdevastaavan- ja siivouksenpalvelut, niin että yksi ja sama 
palveluntuottaja vastaa näistä kolmesta palvelusta. Tavoitteeksi tässä 
yhteiskilpailutuksessa on määritelty palvelun laadun parantuminen ka-
ikkien kolmen palvelun osalta. 

Nykyisten sopimusten haasteita

Näiden viiden vuoden aikana tehdyt muutokset kilpailutusasiakirjoihin 
eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Palveluntuottajat eivät tällä hetkellä 
suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävistään. Tekniset 
isännöitsijät ovat joutuneet reklamoimaan laatupoikkeamista ja osittain 
myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon puutteita. 
Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä edellytyksiä 
laatupoikkeamiin puuttumisen vaikuttavuudelle, joten tilaajan aktiivises-
ta reagoinnista huolimatta tilanteeseen on vaikeata saada parannusta 
nykyisten sopimusten puitteissa.

Kiinteistönhoidon kilpailutuksen kehittäminen ja muut jatkotoimet

Nykyisillä koreilla ja kilpailutusasiakirjoilla muutosta talvihoidon laatuun 
ei tulla saavuttamaan, vaan on ensisijaisen tärkeää tehdä tarvittavat 
muutokset kiinteistönhoitopalveluiden korituksiin, sopimuksiin, palvelu-
kuvauksiin, huoltotehtävien sekä pihanhoitosuunnitelmien sisältöihin. 
Huoltotehtävien ja pihasuunnitelmien kehittäminen vaatii yhteistyötä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Lisäksi kilpailutuksessa 
asetettavat vähimmäisvaatimukset, arviointikriteerit ja tarjousten ver-
tailuperusteet päivitetään.

Kiinteistöhoitopalvelujen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa Kaupun-
kiympäristön toimialalla. Tavoitteena on, että syksyllä käynnistetään 
ensimmäinen uusien kiinteistönhoitokorien mukainen kiinteistönhoito-
palveluiden kilpailutus uusilla kilpailutusasiakirjoilla. Kiinteistönhoitopal-
veluiden kehittämisen yhteydessä selvitetään tarkoituksen mukaisin 
hankintatapa sekä määritellään uudestaan talvihoidon seurattavat pal-
velusuoritteet sekä niiden arviointiperusteet ja tavoitetasot.

Kiinteistönhoidonkilpailutus -prosessi vie aikaa vähintään 6 kk, joten 
sopimuksia uudestaan kilpailuttamalla muutoksia talvihoidon laatuun on 
saatavissa aikaisintaan talvikaudelle 2023 - 2024. Tämän johdosta 
Kaupunkiympäristö toimialalla tehdään talvihoidon varautumissuunni-
telma ennen seuraavaa talvikautta. Varautumissuunnitelmassa määri-
tellään toimenpiteet, joilla hallitaan paremmin talvihoidon haasteet piha-



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 406 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
01.06.2022

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

alueilla. Tulevan kesän/syksyn aikana käynnistetään keskustelut pal-
veluntuottajien kanssa talvihoidossa havaituista puutteista ja keinoista 
puuttua niihin nykyisten sopimusten mukaisesti. Palveluntuottajia pyy-
detään myös tekemään varautumissuunnitelma talvihoitoon, joka yhte-
ensovitetaan Kaupunkiympäristö toimialan varautumissuunnitelman 
kanssa.   

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Antti Saarnio, tiimipäällikkö: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 158
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram 
till 74 års ålder

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder om Helsingfors 
kan starta ett pilotprojekt och höja åldersgränsen för 
bröstcancerscreening till 74 år när avtalet och den eventuella 
optionsperioden med den nuvarande serviceproducenten 
löper ut. (Hilkka Ahde)

Behandling

Ledamoten Hilkka Ahde understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder om Helsing-
fors kan starta ett pilotprojekt och höja åldersgränsen för 
bröstcancerscreening till 74 år när avtalet och den even-
tuella optionsperioden med den nuvarande servicepro-
ducenten löper ut.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag.

10 omröstningen

Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm JA
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 74
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
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oma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nu-
utti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Ju-
va, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Elina 
Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi 
Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 10
Marko Kettunen, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, Hannu 
Oskala, Mikko Paunio, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Frånvarande: 1
Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hilkka Ahde och 17 andra fullmäktigeledamöter föreslår i 
sin motion att bröstcancerscreeningen utvidgas till 74 års ålder.
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Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och anser att staden i fråga om bröstcancerscreening och en utvidg-
ning av den bör följa nationella riktlinjer. Helsingfors är för sin del be-
redd att aktivt delta i att utarbeta en riksomfattande bedömning och vid 
behov fungera till exempel som en pilotkommun för att höja ålders-
gränsen.

Enligt 2 kap. 23 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och i enlig-
het med 2 § i statsrådets förordning om screening ska bröstcancer-
screening ordnas för kvinnor i åldern 50–69 med 20–26 månaders in-
tervaller. Finlands cancerregister rekommenderar inte direkt att scree-
ningen utvidgas. För att utvidgningen ska kunna övervägas och plane-
ras krävs tillräckligt tillförlitliga data om kostnadseffektivitet och interna-
tionella forskningsdata samt motsvarande modeller.

Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet har gett utlåtande i 
ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlå-
tande. Äldrerådet bifaller screeningar utan åldersgräns.

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 Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 129

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 327

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

25.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 38

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 17 muun valtuutetun rintasyöpäseulonnan ulottamista 
74:ään ikävuoteen asti koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Aloitteessa esitetään rintasyöpäseulonnan ulottamista Helsingissä 
74:ään ikävuoteen asti.

Rintasyöpä on Suomessa kuten muissakin länsimaissa naisten yleisin 
syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 5000 uuttaa rintasyöpää. 
Seulontaikäisten naisten rintasyövistä noin kaksi kolmasosaa löydetään 
seulonnassa.

Vuosina 1992–2003 seulontaan kutsuttujen naisten kuolleisuus rinta-
syöpään oli 22 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa seu-
lontaa ei olisi järjestetty. Seulontaan osallistuneiden kuolleisuus oli vas-
taavasti 28 prosenttia pienempi. Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuol-
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leisuuteen on tutkittu myös myöhemmin 2000-luvulla, ja tulos on py-
synyt ennallaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa seulonnan on todettu 
vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta myös 70–74-vuoden iässä. Suo-
men Syöpärekisteri ei varsinaisesti suosittele seulonnan laajentamista, 
mutta sen näkemyksen mukaan seulonnan laajentamista tähän 
ikäryhmään tulisi jatkossa pohtia. Tällainen harkinta edellyttää riittävän 
luotettavien kustannusvaikuttavuusanalyysien toteuttamista. Seulonta-
ohjelman uudistusten tarkempi suunnittelu vaatii riittäviä kansainvälisen 
tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuksia myös eri maiden 
omissa oloissa. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 23 §:n nojalla on säädetty valtioneu-
voston asetus seulonnoista. Asetuksen 2 §:ssä säädetään valtakunnal-
lisista seulonnoista. Tämän mukaisesti rintasyöpäseulonta on järjestet-
tävä 50–69 -vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille, 
20–26 kuukauden välein. Aloitteessa ehdotetut ikäluokat 70–74-
vuotiaat eivät siis kuulu lakisääteisen seulonnan piiriin. 

Kunta voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös oh-
jelmaa täydentäviä seulontoja. Tällöin kunnan tulee ennen seulonnan 
aloittamista arvioida, minkälaisia vaatimuksia seulonta asettaa tervey-
denhuollon palvelujärjestelmälle ja miten seulonta siihen vaikuttaa. Ar-
vioon tulee sisällyttää seulottavaa tautia, sen esiintyvyyttä ja hoitoa, 
seulontamenetelmiä, seulonnan vaikuttavuutta, organisoimista, koko-
naiskustannuksia sekä seulontaan liittyviä eettisiä kysymyksiä koskeva 
tarkastelu. Lisäksi säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten 
on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä Säteilyturva-
keskuksen tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Naisikäluokkien 70–74 vuotta suuruus on Helsingissä 18 620 eli vuosit-
tain seulontakohorttiin kuuluvia on noin 9000. Tällöin 70 % seulonta-
aktiivisuudella tehtäisiin vuodessa noin 6000 seulontamammografiaa, 
joiden kustannus olisi noin 150 000 euroa vuodessa. Vuonna 2006 ter-
veydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta arvioi, että ikäluo-
kassa 60–69 vuotta seulonta voi vuodessa estää yhden rintasyöpäkuo-
leman noin 6 100 seulontaohjelmaan kuuluvaa naista kohden.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tähän asti pyritty yhdenmu-
kaisiin seulontakäytäntöihin. Rintasyövän mammografiaseulonta teh-
dään kaikissa HYKS-alueen kunnissa 50–69-vuotiaille kahden vuoden 
välein seulonta-asetusta noudattaen. Tiedossa ei ole, että missään 
muussakaan Suomen kunnassa poikettaisiin asetuksen ikärajoista. 
1.1.2023 myös seulontojen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 
Helsinkiä lukuun ottamatta. Helsingin nykyisen palveluntuottajan kans-
sa tehty 31.12.2022 saakka voimassa oleva sopimus koskee lakisääte-
isiä ikäluokkia. Sopimuksessa on kahden vuoden optio vuosille 2023–
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2024. Sopimuksessa ei ole otettu huomioon mahdollista seulontaikälu-
okkien laajennusta. Helsinki voi edistää asiaa ehdottamalla sosiaali- ja 
terveysministeriölle seulonta-asetuksen mahdollista muuttamista aloit-
teessa esitetyn mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan 
nostamista 74:ään vuoteen harkinnan arvoisena, mutta katsoo, että 
asiassa pitäisi edetä valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja odottaa 
mahdollista seulonta-asetuksen muutosta. Helsinki on valmis osaltaan 
osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimi-
maan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Syöpäseulonnoilla voidaan saavuttaa myös muita etuja kuolleisuus-
vaikutuksen lisäksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty seulontaohjelma li-
sää kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Tut-
kittaville oikea negatiivinen testitulos antaa turvallisuuden tunteen ja 
vähentää huolestuneisuutta. Seulontojen muita etuja ovat esimerkiksi 
potilaiden kärsimyksen vähentäminen parantavan hoidon avulla, 
säästävät leikkaukset ja liitännäishoitojen pienentynyt tarve. Lisäksi 
syöpien hoitaminen varhaisessa vaiheessa säästää yhteiskunnan re-
sursseja, koska potilaiden hoitoaika on lyhyempi ja hoito kevyempi kuin 
edenneen syövän hoito.

Hyötyjen lisäksi rintasyövän seulonta aiheuttaa myös haittoja. Yksi vii-
destä seulontaan säännöllisesti osallistuvasta naisesta lähetetään vä-
hintään kerran tarpeettomasti jatkotutkimuksiin. Seulonnassa myös to-
detaan pieniä varhaisessa vaiheessa olevia kasvaimia, joista osa ei oli-
si aiheuttanut oireita naisen elinaikana.”  

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen olevan kappaleen loppuun: Helsinki on valmis 
osaltaan osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen 
ja toimimaan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sinikka Vepsä: Korvataan Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen oleva kappale seuraavalla: Sosiaali- ja ter-



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 413 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/21
01.06.2022

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

veyslautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan nostamista 74:ään 
vuoteen hyvänä parannuksena.

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sinikka Vepsä)

Jaa-äänet: 6
Sami Heistaro, Kati Juva, Minna Lindgren, Mikko Paunio, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Maaret Castrén, Matti Niiranen

Poissa: 1
Laura Korpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
4 (tyhjä 2 ja poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen muka-
isesti muutetun lausunnon.

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 159
Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs bad-
strand

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Laura Korpinen fö-
reslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande mo-
tivering:

Stadsfullmäktige beslutar återremittera förslaget för ny beredning utgå-
ende från att bajamajan i området ersätts med en citytoalett.

Servicebyggnaden vid Munksnäs badstrand stängs klockan sex på 
kvällen. En bajamaja har placerats på badstranden för att betjäna be-
sökarna efter detta. En avgiftsfri och tillgänglig citytoalett som kan an-
vändas dygnet runt och året om skulle betjäna såväl dem som besöker 
stranden som dem som använder strandstråket.

11 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Pia Kopras förslag om återremiss

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdot-
tir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hil-
tunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, 
Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Katariina 
Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo 
Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
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Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, 
Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 2
Pentti Arajärvi, Heimo Laaksonen

Frånvarande: 2
Otto Meri, Suldaan Said Ahmed

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huol-
torakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentami-
nen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Munknäs badstrand upprustas genom att ersätta den nuvarande ser-
vicebyggnaden med en ny byggnad med separata omklädningsrum för 
kvinnor och män, klädskåp och duschutrymmen samt toaletter som är 
anslutna till vatten- och avloppsnätet.

I programmet för byggande av idrotts- och motionsanläggningar 2022 
har det inte reserverats kostnader för renovering av Munknäs bad-
strand och servicebyggnad. Om renovering av servicebyggnaden på 
Munknäs badstrand anses vara nödvändig bör man i samma samman-
hang utreda renoveringsbehovet av de badstränder som staden upp-
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rätthåller som helhet, för att den regionala jämlikheten ska förverkligas 
även i fråga om servicebyggnader.

Servicebyggnaden på Munknäs badstrand byggdes i början av 2000-
talet. I fråga om tjänster är den enhetlig och delvis även bättre än andra 
servicebyggnader på stadens badstränder. I byggnaden finns varma 
duschar samt omklädnings- och duschutrymmen med egna dörrar. 
Servicebyggnadens allmänna utseende och renlighet påverkas av att 
den ofta har utsatts för skadegörelse. Staden strävar efter att ta bort 
spår av skadegörelse i takt med att nya spår uppstår.

Servicebyggnaden stängs klockan sex på kvällen. En bajamaja har 
placerats på badstranden för att betjäna strandanvändarna på kvällar-
na. Enligt kultur- och fritidsnämndens utlåtande kan den i samarbete 
med stadsmiljösektorn utreda om det är möjligt att ersätta bajamajan 
med en så kallad citytoalett. En citytoalett som är avgiftsfri, tillgänglig 
och kan användas dygnet runt och året om kunde betjäna användare 
av både badstranden och strandrutten.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huol-
torakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentami-
nen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 131

HEL 2021-011270 T 00 00 03
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Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 288

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla 
varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjel-
massa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen 
katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella 
Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta ko-
konaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimaran-
tojen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun 
alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jo-
pa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen 
huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä 
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puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 
18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä 
tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. Li-
ikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun city-
vessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäri-
stön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja si-
isteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Ilki-
vallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee. 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uima-
rantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. 
Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat 
raportoitiin olevan kunnossa. 
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimarantato-
iminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään lii-
kunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan 
omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalvelui-
den omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilualu-
eiden ylläpito.

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: 
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun ci-
tyvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee 
rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja 
ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikunta-
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palvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupun-
kiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 160
Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtpar-
ker

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden följer upp skejtparkernas skick bättre än i nuläget, genomför 
systematiskt de iståndsättningar som behövs och konsulterar parker-
nas användare när iståndsättningar planeras.

Staden strävar efter att erbjuda skejtare oavsett ålder och kunskapsni-
vå trygga, hållbara och så mångsidiga skejtplatser som möjligt. Anting-
en underhållsenheten vid stadsmiljösektorn eller friluftstjänsterna vid 
kultur- och fritidssektorn ansvarar för Helsingfors ca 20 skejtplatser. 
Även ungdomstjänsterna ansvarar för några objekt. En tväradministra-
tiv arbetsgrupp (skeittipaikkatyöryhmä) koordinerar planeringen, byg-
gandet, användningen och underhållet av skejtplatser i hela staden.

När en ny skejtplats står klar genomförs en första kontroll för att säker-
ställa att de krav som gäller säkerheten uppfylls. Eventuella brister åt-
gärdas innan området kan tas i bruk. Efter att platsen tagits i bruk tar 
staden hand om skejtplatsens säkerhet genom regelbundet underhåll 
och säkerhetskontroller enligt behov. En mer omfattande granskning 
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genomförs vid alla skejtplatser varje år. De brister som upptäcks åtgär-
das så fort och i så omfattande utsträckning som möjligt.

Stadsmiljönämnden bedömer i sitt utlåtande att säkerhetsgranskningar 
har genomförts på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns utmaningar 
i det systematiska genomförandet av behövliga iståndsättningsåtgärder 
på grund av brist på sakkunnig personal och anslag.

Helsingfors skejtprogram uppdateras för tillfället. Med programmet sä-
kerställs skejtplatsernas säkerhet och användbarhet samt överens-
kommes hur förhållandena utvecklas under de kommande åren. En 
omfattande grupp bestående av stadens experter och utövare av gre-
nen deltar i att utarbeta programmet och i arbetet beaktas även de 
iståndsättningsbehov som framkommit i respons och användarunder-
sökningar. Avsikten är att programmet föreläggs både kultur- och fri-
tidsnämnden och stadsmiljönämnden under det innevarande året.

I samband med att skejtprogrammet utarbetas är det motiverat att be-
döma hur staden kan säkerställa koordineringen av skejtsplatsernas 
underhåll samt hur renoveringsåtgärderna göras till en del av de nor-
mala processerna. Vid planering av underhållsåtgärder samarbetar 
staden redan med utövarföreningar. Iståndsättningar som kräver spe-
cialkompetens, såsom efterbehandling av betongytor, beställs som se-
parat arbete. Efterbehandlingen görs centraliserat i alla skejtplatser 
med betongytor under åren 2022–2023.

Stadsmiljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden 
i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 132

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 324

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 214

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että Helsingin kaupunki 
pyrkii tarjoamaan turvallisia harrastuspaikkoja kaikenikäisille ja -
taitoisille skeittauksen harrastajille rakentamalla ja ylläpitämällä skeit-
taajien kannalta mahdollisimman monipuolisia ja kestäviä skeittipaikko-
ja. 
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Skeittauksen suosio on kasvanut ja se on erityisen tärkeä vapaa-ajan 
ja liikunnan muoto nuorten keskuudessa. Koronapandemia nosti 
skeittauksen suosiota kuten kaikkien puisto- ja viheralueiden käyttöä. 
Helsingissä on tällä hetkellä noin 20 skeittipaikkaa, joiden kunnossapi-
dosta vastaavat hallintorajoista riippuen kaupunkiympäristön toimialan 
kunnossapitoyksikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoliikuntapal-
velut sekä muutamassa kohteessa nuorisopalvelu. 

Kaupungin ylläpitovastuulla olevien skeittipaikkojen rakenteiden ja va-
rusteiden tulee täyttää EU:n skeittipaikkastandardit. Lisäksi yleisiä alu-
eita koskee laki kuluttajaturvallisuudesta. 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittipaikkatyöryhmä koordi-
noi koko kaupungin skeittipaikkojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä 
ja kunnossapitoa. Helsingin skeittiohjelmaa päivitetään parhaillaan. 

Lausunnossa esitetään, että skeittipuistojen turvallisuuden varmistami-
seksi kehitetään järjestelmä tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoi-
menpiteiden systemaattinen kunnossapito. Huoltotoimenpiteiden to-
teuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrasta-
jayhdistysten kanssa.

Nykytilanne

Skeittipaikkojen suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Suomen standar-
disoimisliiton standardia SFS-EN 14974 + A1 ”Rullalautailualueet. Tur-
vallisuusvaatimukset ja testimenetelmät”. Standardi on päivitetty vii-
meksi vuonna 2019.

Skeittipaikkapalveluiden tarjoajaa ohjaa kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011). Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta kuuluu pal-
veluntarjoajalle.

Uuden skeittipaikan valmistuessa suoritetaan käyttöönottotarkastus, 
jossa varmistetaan turvallisuuteen liittyvien vaatimuksien täyttyminen. 
Mahdolliset puutteet korjataan ennen alueen luovutusta käyttöön.

Käyttöönoton jälkeen hallintokunnan on huolehdittava skeittipaikan tur-
vallisuudesta säännöllisellä ylläpidolla ja tarvittavilla turvallisuustar-
kastuksilla. Voimassa olevat turvallisuusohjeet ja -määräykset ohjaavat 
tarkastuksien laatua. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan skeittipaikkojen 
tulee sisältyä palvelun tarjoajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan.

Skeittipaikkojen säännöllinen ylläpito ja turvallisuustarkastukset kuulu-
vat alueurakkaan. Työn suorittavalta urakoitsijoilta vaaditaan kohde-
kohtaiset turvallisuussuunnitelmat, joita noudatetaan ylläpidossa. Tur-
vallisuusasiakirjassa määritellään kohteessa noin 6-8 kertaa vuodessa 
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tehtävät tarkastustoimenpiteet. Tämän lisäksi skeittipaikoilla tehdään 
vuosittain laajempi toimintatarkastus, jonka suorittaa tällä hetkellä 
Helsingin kaupungille Stara.

Tarkastusasiakirjoissa todetut puutteet pyritään korjaamaan mahdolli-
simman nopeasti ja kattavasti olevien resurssien puitteissa.

Toimenpiteet kunnossapidon kehittämiseksi skeittipaikoilla

Kunnossapidon turvallisuustarkastukset on suoritettu vaadittujen asia-
kirjojen mukaisesti. Tarkistusasiakirjoissa esitettyjen puutteiden ja nii-
den vaatimien kunnostustoimenpiteiden systemaattisessa toteuttami-
sessa on kuitenkin ollut haasteita riittävän asiantuntijahenkilöstön ja 
määrärahojen puutteesta johtuen. 

Erityisosaamista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen 
jälkikäsittely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mah-
dollisimman hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 
2022-2023 aikana.

Helsingin skeittiohjelmalla varmistetaan skeittipaikkojen turvallisuus ja 
käytettävyys sekä sovitaan, miten skeitin olosuhteita kehitetään tulevi-
na vuosina. Ohjelman laadinnassa on mukana laaja kaupungin asian-
tuntijaryhmä sekä alan harrastajia. 

Skeittiohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. 
Skeittiohjelmassa tarkastellaan edellisen kauden toteutuneita hankkei-
ta, todetaan nykyisten skeittipaikkojen olosuhteet sekä esitetään 
skeittipaikkakohtaiset kehittämistoimenpiteet. Valmistuttuaan ohjelma 
on tarkoitus viedä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan että kau-
punkiympäristölautakuntaan vuoden 2022 aikana. 

Skeittipaikkatarpeiden selvittämiseksi ja skeittiohjelman päivittämisen 
tueksi on tehty koko kaupunkia koskeva asukaskyselyn kooste 
18.2.2021. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-
ja-vapaa-aika/liikunta/Skeitti_kysely_tulokset_raportti.pdf

Palautteissa oltiin yleisesti tyytyväisiä skeittipaikkojen siisteyteen. Ole-
massa olevien skeittipuistojen kunnostusta ja päivittämistä toivottiin 
enemmän kuin uusien rakentamista. Skeittipaikkojen päivittäminen tar-
koittaa monesti laajempaa kunnostusta ja vaatii usein suunnittelua. 
Skeittiohjelman päivityksessä otetaan esille mahdolliset perusparan-
nustarpeet.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: OTE LAUSUNNOSTA: "Lausunnossa esitetään, että 
skeittipuistojen turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään järjestelmä 
tai prosessi, jossa varmistetaan huoltotoimenpiteiden systemaattinen 
kunnossapito." VIRKKEEN JÄLKEEN LISÄYS: “Huoltotoimenpiteiden 
toteuttamisen sujuvoittamiseksi kaupunki tekee yhteistyötä lajin harras-
tajayhdistysten kanssa.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia 
Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Muokataan lausunnon kohta 14 muotoon: "Erityisosaa-
mista vaativat kunnostustoimenpiteet, kuten betonipintojen jälkikäsit-
tely, tilataan erillistyönä. Tehtävä toimenpide suoritetaan mahdollisim-
man hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 
keskitetysti kaikille betonipintaisille skeittipaikoille vuosien 2022-2023 
aikana."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia 
Haglundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

29.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Camilla Lindroth, projektinjohtaja: 310 22084

camilla.lindroth(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 32

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin yl-
läpitämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan 
toimintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi 
on oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraa-
mista ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden bud-



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 426 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
01.06.2022

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

jetointia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittä-
minen on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestel-
mien kehityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seuran-
nan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin 
näkökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjel-
maa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskau-
della 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyse-
lyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, 
kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien kohte-
iden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laa-
tuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittioh-
jelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipai-
koista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 
4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös 
vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kau-
punkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
velu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yh-
teydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjausto-
imenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja kor-
jaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 161
Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målnings-
plats i Kottby idrottspark

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikula och 29 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att det öppnas en lovlig målningsplats med avfallskärl för mål-
burkar vid en betongvägg i Kottby idrottspark.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande understött grundandet av 
en målningsplats i Kottby idrottspark och anser att den plats som fö-
reslås i motionen är bra. Också stadsmiljösektorn, som förvaltar en del 
av betongväggen, anser att platsen är lämplig för en graffitivägg. Ett 
graffitikonstverk har målats på betongväggen på 2000-talet, men det 
går att måla ovanpå det. För avfall från målning, i synnerhet målburkar, 
ska det finnas lämpliga avfallskärl nära betongväggen. En målnings-
plats måste underhållas regelbundet.

Ungdomstjänsternas kontor för gatukonst har arbetat för lagliga mål-
ningsplatser i åratal. I Helsingfors finns det för tillfället 11 lovliga graffiti-
väggar, av vilka de flesta ligger i Östra Helsingfors. En graffitivägg i 
Kottby idrottspark förbättrar den regionala fördelningen av målnings-
platserna.
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Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 133

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 289

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 21

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perusta-
mista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan so-
piva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messu-
keskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä 
alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -
kenttä. 

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoni-
seinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoimin-
nan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. 
Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betonise-
inän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan yl-
läpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paik-
ka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffiti-
seinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffitise-
inää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kontu-
la, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jotka 
ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuori-
sopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys 
kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toi-
mintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten 
positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoi-
misto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen. 

Esittelijä



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 430 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/24
01.06.2022

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

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 162
Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet 
vid Fölisöns badhus

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Titta Hiltunen fö-
reslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande mo-
tivering:

Enligt stadens förslag gäller bastuprojektet hela området. I verkligheten 
påverkas dock endast kvinnornas strandområde. Nästan 80 % av bad-
husets besökare är kvinnor. Bastuprojektet leder till att kvinnornas om-
råde närapå halveras. I mitt återremissförslag föreslår jag att staden 
söker en ny plats för bastuprojektet.

12 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag om återremiss

Ja-röster: 60
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Paavo Arhinmäki, Har-
ry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinälu-
oma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kale-
va, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini 
Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto Me-
ri, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Ryd-
man, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar
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Nej-röster: 20
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-
Elonen, Sandra Hagman, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Jukka Järvinen, 
Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Petrus Pennanen, Ilkka Taipa-
le, Byoma Tamrakar, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Blanka: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Ajak Majok, Petra Malin, Hannu Oskala

Frånvarande: 1
Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Hemställningskläm

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Hilkka Ahde fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjlighe-
ten att bygga bastun på en flack sluttning bakom gavels-
taketet på herrarnas sida, där bastun ryms.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

13 omröstningen

Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm 
NEJ-förslag: Motsätter sig 

Ja-röster: 28
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Sil-
ja Borgarsdóttir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia 
Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Ajak Majok, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, 
Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ilkka 
Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 17
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Juha Hakola, Shawn Huff, Anniina Is-
kanius, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Sini Korpinen, Heimo Laak-
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sonen, Minna Lindgren, Otto Meri, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika 
Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Elina Valtonen

Blanka: 39
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Ho-
lopainen, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Erkki 
Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, 
Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Aino Tuomi-
nen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Ya-
nar

Frånvarande: 1
Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sinikka Vepsä och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att bastuprojektet vid Fölisöns badhus slopas och att man letar efter en 
ny plats för bastun på ön eller på en annan strand.

Stadsstyrelsen tillstyrker inte förslaget om att slopa Fölisöns bastupro-
jekt utan anser att beredningen av reserveringen för bastun och det ar-
rendeavtal som görs senare ska fortsätta enligt planerna. Det hör till 
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stadsstyrelsens näringslivssektions befogenheter att besluta om områ-
desreserveringen.

I reserveringen och det arrendeavtal som eventuellt tecknas senare an-
tecknas tillräckliga villkor om bastuns verksamhet, genomförandeplane-
ring och bastuns närmiljö. På så sätt säkerställs att bastuprojektet inte 
riskerar områdets skyddsmål eller fortsättningen av badstrands- och 
vinterbadverksamheten. I samband med reserveringsbeslutet kan nä-
ringslivssektionen bedöma den plats som har anvisats för bastun och 
vilken av de två projektplanerna i sista skedet är lämpligare för den kul-
turhistoriskt värdefulla miljön.

Efterfrågan på bastuplatser har ökat i Helsingfors under de senaste 
åren. För att svara på efterfrågan ordnade staden i somras ett ansök-
ningsförfarande som omfattade tre bastubyggplatser i Sandudden, på 
Fölisön och i Tarvo. Ansökningsförfarandet som gällde bastubyggplat-
serna var öppet för alla, priserna fastställdes i förväg och valet av dem 
som bygger bastun sker enligt kvalitativa kriterier. Sex sökande deltog i 
förfarandet som gällde bastuplatsen på Fölisön och av dem valdes två 
till fortsatta förhandlingar.

De platser som var med i det första ansökningsförfarandet valdes ut på 
den grunden att där finns bastuplatser som redan är planlagda. Nya 
bastuplatser har kartlagts med tanke på kommande reserveringar även 
i områden där det behövs en detaljplaneändring. Enligt specialvillkoren 
för ansökningsförfarandet ska byggnaden och den planerade verksam-
heten passa in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. I planen ska man 
beakta områdets betydande naturvärden och kompatibiliteten med 
verksamheten på badplatsen och det allmänna rekreationsområdet.

På Fölisön finns en badstrand som staden upprätthåller och som är en 
av två nudiststränder i Helsingfors. Vid badstranden finns skilda, om-
gärdade områden för kvinnor och män. På vintern upprätthåller Seur-
saaren Uimarit ry en vinterbadplats på badstranden. Antalet besökare 
vid badstranden på sommaren är relativt lågt jämfört med andra bad-
stränder som staden upprätthåller. Strandens yta är rätt stor och kunde 
betjäna ett större antal användare på ett hållbart sätt.

För Fölisön gäller en detaljplan från år 2004. Badhusområdet upptas 
som ett kulturhistoriskt värdefullt område där byggnader för omkläd-
ningsrum, staket och övriga byggnader i området bör bevaras. Änd-
rings- och reparationsarbeten ska genomföras på så sätt att områdets 
kulturhistoriska värde bevaras. På området får byggas en bastu som 
betjänar badhusverksamheten och vars dimensioner och material pas-
sar in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Både tjänsten detaljplane-
läggning och stadsmuseet anser att de ändringar som möjliggörs i an-
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sökningskriterierna är i enlighet med detaljplanen och inte minskar 
badhusområdets värde. Enligt detaljplanen är det inte möjligt att place-
ra bastubyggnaden någon annanstans på Fölisön än på badhusets om-
råde.

Det område som anvisas för bastun utgör ca en femtedel av badhusets 
område. Den planerade bastun ligger bakom berget i områdets södra 
del och ett tillräckligt stort område för badhuset kvarstår. Både på män-
nens och kvinnornas sida bevaras sandstrand, strandklippor och lugna 
vistelseplatser. Den personliga integriteten hos badhusets nuvarande 
användare har beaktats i ansökningskriterierna på så sätt att badhu-
sets och bastuns område ska skiljas från varandra med ett staket som 
byggs på gränsen av arrendeområdet.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden i 
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

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

Om stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad i enlighet 
med förslaget är meningen att reserveringen av området ska föreläg-
gas stadsstyrelsens näringslivssektion i juni.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 135

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 352

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluiden kol-
mannesta kappaleesta poistetaan teksti: "ehdotusta naisten ja miesten 
alueiden vaihtamisesta keskenään". 

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen niin, että Seura-
saaren saunapaikan hanke ei etene valitulla varausalueella. Sauna-
hankkeen mahdollinen toteutuminen Seurasaareen vaatii uuden varau-
salueen, joka ei pienennä uimalan nykyistä aluetta.

Marcus Rantalan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 116

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta ei puolla Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen perumista ja esittää, että saunapaikan hakuprosessia 
jatketaan suunnitellusti siten, että varaukseen ja myöhemmin maanvu-
okrasopimukseen kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toimin-
taan, saunan toteutussuunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liittyen. 
Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoit-
teiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön jatkumista.

Taustaa

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut ja ky-
syntään vastatakseen kaupunkiympäristön toimialan tontit-yksikkö on 
järjestänyt kesällä 2021 avoimen haun koskien kolmea saunan raken-
nuspaikkaa keskeisiltä rantapaikoilta: Hietaniemi, Seurasaari ja Tarvo. 
Hakumenettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi 
valittiin loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on 
päättänyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot ja sau-
napaikkahaun varauksensaajia koskeva esitysehdotus on tämän kok-
ouksen asialistalla.

Kaupunkiympäristön toimiala on kartoittanut mahdollisia saunapaikkoja 
osana selvitystä uusien toimintojen paikoista Helsingin rantareiteillä 
(Kaupunkiympäristön aineistoja 2019:7) yhteistyössä kaupunginkansli-
an elinkeino-osaston ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa sekä 
voimassa olevista asemakaavoista, että tulevaisuudessa kaavoitetta-
vilta alueilta. Edellä mainitut kolme paikkaa valikoituivat ensimmäiseen 
saunapaikkahakuun, sillä niissä oli jo valmiiksi kaavoitettu saunapaik-
ka.  

Seurasaaressa on voimassa asemakaava nro 11130 vuodelta 2004. 
Seurasaaren uimalan käytössä oleva alue on määritelty kulttuurihistori-
allisesti arvokkaaksi alueeksi (VV/s), jolla sijaitsevat pukusuojaraken-
nukset, aidat ja muut rakennelmat on säilytettävä. Muutos- ja korjau-
styöt on tehtävä siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Li-
säksi alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa palvelevan, mittakaaval-
taan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäri-
stöön soveltuvan saunan.

Uimalaan pyrittiin toteuttamaan saunaa kaupungin omana hankkeena 
vuonna 2009, mutta hanke jouduttiin perumaan johtuen kaupungin ta-
loudellisesta tilanteesta. 

Helsingin merellisen strategian 2030 (kaupunginhallitus 11.3.2019 § 
188) mukaisesti kaupunki haluaa edistää rantojen palveluiden kehittä-
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mistä sekä edellytyksiä uusien merellisten palveluiden synnylle. Merel-
lisiä virkistyskohteita suunnitellaan siten, että jokainen helsinkiläinen 
pääsee nauttimaan niistä. Myös Helsingin uudessa kaupunkistrategias-
sa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293) mainitaan, että 
”Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merelli-
siä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä 
merellistä yrittäjyyttä edistäen.” Edellä mainittujen tavoitteiden mukai-
sesti saunapaikkojen hakumenettelyn järjestäminen oli myös kaupun-
kiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun 
vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa.

Uimarannan nykyinen toiminta

Seurasaaressa toimii kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä uima-
ranta, joka on Helsingin kahdesta nudistirannasta toinen. Seurasaaren 
uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, aidatut alueet. Seurasaaren 
uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018 – 2020 aikana vaihdelle-
et 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimarantaa voidaan 
käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään pienenä uimaranta-
na, koska Helsingissä 15 uimarantaa, jossa on enemmän käyntikertoja 
kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön lisäksi Seurasaaren talviu-
intipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 käyntikertaa. Seurasaa-
ren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren Uimarit ry. 

Uimarantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannal-
la on uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin läh-
de. Toisaalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pin-
ta-alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajem-
paakin käyttäjäkuntaa.

Liitteenä 2 on havainnekuva uimalan alueesta saunaa varten osoitetta-
vasta alueesta. 

Saunaa varten osoitettava alue on noin viidesosa uimalan alueesta. 
Suunniteltu sauna jäisi alueen eteläosan kallion taakse ja uimalalle jää 
edelleen riittävän suuri alue. Sekä miesten että naisten puolelle jää hi-
ekkarantaa, rantakallioita ja rauhallisia oleskelupaikkoja.

Hakumenettely ja hankkeen valmistelu

Tontinluovutusta koskevien linjausten (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 
220) mukaisesti tonttien varaajien valinta tapahtuu pääsääntöisesti 
avoimella hakumenettelyllä tai kilpailulla ja tämän vuoksi myös nämä 
saunapaikat on päätetty laittaa kaikille avoimeen hakuun, jossa vuokrat 
on ennalta määritelty ja toteuttajien valinta tapahtuu laadullisin kriteere-
in.
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Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan pal-
veluntarjontaa säilyttäen myös uimalan nykyiset toiminnot. Hakumenet-
telyn arviointikriteereissä on lisäksi painotettu saunapalveluiden tarjo-
amista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi myös uimarannan 
nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka myötä nykyistä 
useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyisin suljetuksi mi-
elletystä uimala-alueesta virkistyspaikan. 

Saunapaikkojen haun reunaehtoina rakennuksen ja suunnitellun toi-
minnan tulee sopia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön ja 
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot 
sekä yhteensopivuus uimalan ja yleisen virkistysalueen toiminnan 
kanssa.

Uimalan nykykäyttäjien (mm. naturistien) yksityisyys on huomioitu ha-
kumenettelyn vaatimuksissa siten, että uimalan ja saunan alue tulee 
erottaa toisistaan vuokra-alueen rajalle rakennettavalla, uimalan nykyi-
seen aitaan yhteensopivalla aidalla tai käyttäen purettavia aidan osia. 
Muutokset tulee tehdä alueen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Ha-
kumenettelyä on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa mukana on ol-
lut tontit-yksikön lisäksi mm. kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan, 
kaavoituksen sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun edustajia. 

Hakuilmoitus Seurasaaren osalta kokonaisuudessaan on lausuntoesi-
tyksen liitteenä 3.

Sauna on voimassa olevan asemakaavan mukainen

Seurasaaren asemakaava on vuodelta 2004. Kaava valmisteltiin tällöin 
normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti siten, että asemakaavaluon-
nos asetettiin viralliseksi määräajaksi nähtäville ja kaavaluonnoksesta 
toimitettiin asianosaisten (mm. naapurikiinteistöjen omistajien ja maan-
vuokralaisten sekä alueen merkittäviä toimijoiden) kuuleminen. Kaavan 
sisältö määräyksineen on edelleen ajankohtainen eikä kaavan uusimi-
seksi ole tullut aloitteita.

Vuonna 2009 suunnitellun kaupungin saunahankkeen toteutumatta 
jääminen ei myöskään johtunut asemakaavasta tai merkinnyt asema-
kaavan tavoitteista luopumista.

Asemakaava sallii uimalan muutos- ja korjaustyöt sillä ehdolla, että 
alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Asemakaavoitus ja kau-
punginmuseo ovat katsoneet, että hakumenettelyn kriteereissä mahdol-
listetut muutokset ovat asemakaavan mukaisia eivätkä heikennä uima-
la-alueen arvoa.
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Seurasaaren alueella asemakaava ei mahdollista saunarakennuksen 
sijoittamista muualle kuin uimalan VV/s- merkitylle alueelle. Seurasaa-
ren muilla alueilla on puistomerkinnät VP/s ja VP-1/s. VP/s-alue on kult-
tuurihistoriallisesti arvokas kansanpuisto, jota tulee hoitaa siten, että 
alueen ja rakennuskannan kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Kansanpu-
istoajalta periytyvät rakennukset, tiet, polut ja puistorakennelmat kuten 
siltarakennelmat, portaat, muurit, kaivot ja laiturit tulee säilyttää ja 
mahdollisuuksien mukaan palauttaa. VP-1/s-alue on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas museotoimintaa ja virkistystä palveleva puistoalue, jolle 
saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä ke-
vyitä rakennelmia. Aluetta tulee hoitaa ympäristöön sopivalla tavalla. 
Aluetta ei saa aidata. Määräysten lisäksi VP/s ja VP-1/s-alueilla on eri 
osa-alueiden hoitoa ohjaavia merkintöjä s-1, s-2, s-3 ja s-4.

Läntiseen ja Itäiseen Pukkisaareen (merkintä VP-2/s) saa siirtää mu-
seorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä kevyitä raken-
nelmia, jotka sopivat ympäristöön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen maisemaan. Pukkisaarissa ei ole kunnallistekniikkaa ja saariin on 
hankalat kulkuyhteydet, minkä takia Pukkisaaret eivät ole saunahank-
keelle sopiva paikka ilman kaupungin suuria kunnallisteknisiä ym. inve-
stointeja.

Käsittely

01.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Esitän, että lausuntoehdotus muutetaan 
muotoon: 
Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Seurasaaren saunapaikan 
hanke ei etene valitulla varausalueella. Saunahankkeen mahdollinen 
toteutuminen Seurasareen vaatii uuden varausalueen, joka ei pienennä 
uimalan nykyistä aluetta.

Kannattaja: Marleena Isomaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdottir Sandelinin vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 9
Tarik Ahsanullah, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, 
Tuomas Nevanlinna, Arvind Ramachandran, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Anni Sinnemäki
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Ei-äänet: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa

Tyhjä: 2
Amanda Pasanen, Katri Penttinen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
2 (2 tyhjää).

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
Taina Niemeläinen, kiinteistöasiantuntija, puhelin: 310 27335

taina.niemelainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 34

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia 
keskeisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Ha-
kumenettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valit-
tiin loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päät-
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tänyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan mielestä pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisölli-
syyttä ja saunaperinnettä painottava hanke sopivampi kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaseen miljööseen. Yleiseen käyttöön tulevien saunojen 
yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pienimuotoista kahvila- ja ra-
vintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo saunatoi-
minnan vahvistavan uimarannan tunnettavuutta kaupunkilaisten kesku-
udessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja laajentavan käyttäjäkuntaa. 
Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä Seurasaaren suositun ranta-
reitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan pal-
veluntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sau-
napalveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään pie-
nenä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan 
käytössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kult-
tuurihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa 
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uimalatoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.

Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuo-
krat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minttu Perttula. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Veronika Honkasalo: Korvataan toinen kappale kokonaan seuraavalla 
kappaleella:

”Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.”

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula
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Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Lisäksi lisätään kolmannen kappaleen lauseen 
"Arviointiryhmä on päättänyt nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi...." 
jälkeen seuraavaa lause: ”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä 
pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisöllisyyttä ja saunaperinnettä painotta-
va hanke sopivampi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus 3:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren 
saunahankkeen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren uimala-
alueen saunahankkeen perumista ko. alueelle ja esittää etsittäväksi 
saunalle uutta paikkaa esimerkiksi Pukkisaariin, joihin kaavan mukaan 
"saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä 
kevyitä rakennelmia"

Voimassa olevassa vuoden 2004 asemakaavassa 11130 uimarannalla 
on merkintä VV/s: ”Uimaranta-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ui-
maranta-alue. Pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on 
säilytettävä. Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttu-
urihistoriallinen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa pal-
velevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että 1000 neliömetrin lohkai-
su uimarannasta vaarantaa ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan ympäristön suojelemisen. Vuonna 1906 perustetun, naturisti-
rantana toimivan uimalan käyttö on runsasta ja palvelee myös talviui-
mareita. Se on perustamisestaan asti lunastanut paikkansa rauhallise-
na ja turvallisena uimapaikkana myös naisille. Uimalan aidatun alueen 
sisälle uskaltautuu sellainenkin henkilö, jolle yleiselle uimarannalle me-
no on syystä tai toisesta ylivoimaista. Siellä kukin voi olla omana itse-
nään, ilman tuijotusta ja epämukavaa huomiota tai häirintää.

Naisten puolella kävijöitä on runsaasti, joten kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että naisten alueesta suunniteltu lohkaisu pol-
kee pahasti juuri naisten oikeuksia. Hanke pienentäisi naisten puoleista 
ranta-aluetta varjoisine männikköineen käytännössä puoleen nykyise-
stä. Saunalta jäljelle jäävä alue olisi pääasiassa jyrkkää kalliorinnettä, 
jolla ei ole mahdollista oleskella turvallisesti. 

On aika ilmeistä, että suunniteltu sauna oheispalveluineen muuttaisi 
täysin uimalan luonteen ja siten koko alueen käytön. Vaarana on, että 
se tekisi naistenpuolen nykyisenlaisen käytön mahdottomaksi. Lisäksi 
rauhallinen, ainutlaatuinen luontokohde vastapäätä suojeltua lintujen 
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pesimäsaarta ja perinteinen arvokas kokonaisuus tuhoutuisi peruutta-
mattomasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomioi lausunnossaan myös sen, 
että uimalan kävijät eivät katso tarvitsevansa eivätkä halua saunaa ui-
malaan. Ei edes erittäin runsas ja aktiivinen talviuintiväki. Vanha, sau-
nan mahdollistava kaava tehtiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten il-
man perusteellista pohdintaa ja keskustelua. Aikoinaan ei myöskään 
nähty luonnon itseisarvoa parantavan virkistyksen lähteenä siten kuin 
tänä päivänä. 

Kannattaja: Mahad Ahmed

Veronika Honkasalon vastaehdotuksesta 1 ja Hilkka Ahteen vastaeh-
dotuksesta 3 äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus 
äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. 

Lopuksi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesta lisäykse-
stä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti 
muutettuna 
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika 
Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Ni-
na Miettinen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 2
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus 1 voitti Hilk-
ka Ahteen vastaehdotuksen 3 äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 4
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen
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Ei-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 5
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalai-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo

Tyhjä: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen

Poissa: 0

Äänten mentyä tasan 5 - 5 (3 tyhjää) puheenjohtajan ääni ratkaisi, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 447 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/26
01.06.2022

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

§ 163
Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid 
Taliallén

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Laura Korpinen fö-
reslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning ut-
gående från att stadsfullmäktige återremitterar förslaget för ny bered-
ning så att idrottsplanen vid Taliallén kan användas som skridskobana 
under vintersäsongerna.

Att islägga planen betjänar invånarna i närområdet i och med att de får 
en möjlighet att utöva vintersport, vilket i sin tur har en positiv effekt på 
hälsan. Staden bör lyssna på invånarna. Planen har islagts tidigare, 
och det kostar inte mycket att islägga en liten plan jämfört med nyttan 
det skulle medföra.

14 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Pia Kopras förslag om återremiss

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, El-
ina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Me-
ri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani 
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, 
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Coel Thomas, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 3
Mari Holopainen, Heimo Laaksonen, Mikko Paunio

Frånvarande: 3
Mikael Jungner, Suldaan Said Ahmed, Aino Tuominen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kartta alueen luistelukentistä
2 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
idrottsplanen vid Taliallén isläggs till en skridskobana under vintersä-
songerna.

Kultur- och fritidssektorns idrottsservice ansvarar för konstisbanor, som 
i huvudsak ligger i idrottsparker, och för större skridskobanor. Stadsmil-
jösektorn ansvarar i sin tur för mindre skridskobanor i allmänna park-
områden. Den sandplan vid Taliallén som nämns i motionen hör inte till 
planerna som isläggs på vintern. I dagsläget är det inte möjligt att 
islägga alla lämpliga parkplaner, först och främst av kostnadsskäl.

Stadsmiljönämnden bedömer i sitt utlåtande att nätverket av små skrid-
skobanor i Taliområdet är tillräckligt och fungerande. En sammanställ-
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ning av de närmaste skridskobanorna ingår i den bifogade kartan. Sva-
ret stämmer överens med stadsmiljönämndens utlåtande.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kartta alueen luistelukentistä
2 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 18.05.2022 § 136

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 321

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely

02.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa esityksen uudelleen val-
misteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan talvikausina lu-
istelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mah-
dollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveys-
hyötyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että 
kenttä on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt pe-
rustelut heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuse-
rä verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 142

HEL 2022-000715 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiset alueet palvelun kunnossapitoyksikkö tilaa Helsingin kaupungin 
palveluverkkoon kuuluvien pienten luistelukenttien jäädyttämisen sopi-
musurakoitsijoiltaan ja liikuntapalvelut vastaa puolestaan ulkoliikunta-
alueilla sijaitsevista suuremmista jäädytettävistä kentistä.

Puistojen pienet jääkentät löytyvät Helsingin palveluverkkokartasta. 
Alueen lähimmät kentät on esitetty kartassa (liite 1).

Valtuustoaloitteessa ehdotettu kenttä ei kuulu Helsingin kaupungin tar-
joamaan palveluverkon talvisin jäädytettäviin kenttiin. Kaikkien jäädytet-
täviksi sopivien puistokenttien jäädyttäminen ei ole mahdollista nykyti-
lanteessa ennen kaikkea kustannussyistä. Palveluverkosto tarkistetaan 
osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Tällä alueella pienten luistelu-
kenttien verkosto on riittävä ja toimiva.
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Käsittely

08.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Kaupunkiympäristölautakunta palauttaa esityksen 
uudelleen valmisteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan 
talvikausina luistelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mah-
dollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveys-
hyötyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että 
kenttä on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt pe-
rustelut heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuse-
rä verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

01.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Immonen, projektijohtaja: 31026737

ville.immonen(a)hel.fi
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§ 164
Ledamoten Emma Karis motion om en plan för att helt eller delvis 
riva dammen i Gammelstadsforsen

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Björn Månsson 
föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning 
och att staden  överger alla planer på att utreda en rivning av dammen i 
Gammelstadsforsens västra fåra.

15 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Ville Jalovaara förslag om återremiss

Ja-röster: 48
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdóttir San-
delin, Jussi Chydenius, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, El-
ina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Ko-
skela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katari-
ina Miettinen, Sami Muttilainen, Kimmo Niemelä, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka 
Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Coel 
Thomas, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Heimo Laakso-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita 
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Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen

Blanka: 3
Maaret Castrén, Tuomas Nevanlinna, Hannu Oskala

Frånvarande: 3
Mikael Jungner, Pia Kopra, Suldaan Said Ahmed

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Avvikande mening

Ledamoten Ville Jalovaara anmälde avvikande mening med följande 
motivering:

Jag reserverar mig mot beslutet. Det finns inga hållbara grunder för att 
fortsätta behandlingen av ärendet. Gammelstadsforsens unika historis-
ka helhet bör bevaras i sin nuvarande form.

Ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Nuutti Hytti-
nen, Jukka Järvinen, Erkki Karinoja, Laura Kolbe, Björn Månsson, Matti 
Niiranen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Sax-
berg, Ilkka Taipale och Sinikka Vepsä anmälde avvikande mening med 
samma motivering.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Emma Kari och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden omedelbart vidtar åtgärder för att göra upp en plan för att helt 
eller delvis riva dammen i Gammelstadsforsen. 

Det har gjorts flera fullmäktigemotioner om att riva dammen i Gammel-
stadsforsens västra fåra. Motionerna har lett till flera utredningar och 
expertutlåtanden. Stadsfullmäktige beslutade 11.3.2020 (§ 89) att 
stadsmiljösektorn fortsätter planeringen av att avlägsna vandringshind-
ren i den östra fåran och genomför planerna så snabbt som möjligt. I 
april 2020 inledde stadsmiljösektorn planeringen i enlighet med detta 
beslut.

Planerna och utredningarna som gäller iståndsättningen av den östra 
fåran blev klara 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 
17.3.2022 beviljat Helsingfors stad ett tillstånd enligt vattenlagen att 
iståndsätta Gammelstadsforsens östra fåra. Beslutet har vunnit laga 
kraft och den planenliga iståndsättningen av den östra fåran kan inle-
das.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors vidtar nödvändiga åtgärder 
för att riva dammen i Gammelstadsforsen på ett så ändamålsenligt sätt 
som möjligt.

Stadsstyrelsen föreslår att staden gör de utredningar som behövs och 
gör upp en helhetsplan för att dammen ska kunna rivas på ett kontrolle-
rat sätt så att de tekniska, juridiska och ekonomiska specialvillkoren, 
rivningens effekter på Vanda ås vattenekosystem, naturvärden, vatten-
nivå och biologiska balans samt det värdefulla områdets kulturmiljö och 
historiska värden beaktas. Verkningarna på fiskbeståndet och de olika 
fiskarterna ska bedömas noga. I samband med utredningen ska även 
rivningens effekter på flodens östra fåra bedömas och lösas. Istånd-
sättningen av den östra fåran inleds inte innan utredningen är klar. I 
planen fästs särskild uppmärksamhet vid att bevara områdets kulturmil-
jö och historiska infrastruktur samt deras värden och öka rekreations-
användningen av området.

De utgifter och den nytta rivningen och relaterade åtgärder för med sig 
ska utvärderas i planen. Också frågan om hur reservvattentaget ska 
ordnas efter rivningen ska lösas i planen. Dessutom ska planen inne-
hålla en bedömning av huruvida det är ett mer ändamålsenligt mål att 
riva dammen helt eller delvis.

Stadsstyrelsens mål är att grundutredningarna om de olika helheterna 
utarbetas så att man i februari 2023 har en helhetsbild av de centrala 
delområdena samt lösningsförslag och en tidsplan för fortsättningen. 
Denna helhet av utredningar ska även utgöra grunden för detaljplane-
läggningen.
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Tidigare fullmäktigemotioner

När staden besvarade ledamoten Jukka Relanders motion 2014 lät den 
utreda de rättsliga förutsättningarna för att riva dammen och olika al-
ternativ för vad som kunde göras med dammen, även alternativet att ri-
va den helt eller delvis. På basis av utredningarna konstaterade staden 
att det finns mycket svåra juridiska hinder, eventuellt oöverstigliga så-
dana, mot rivningen och att det måste finnas mycket vägande skäl för 
en sådan åtgärd. Någon egentlig bedömning av hur lönsam en rivning 
skulle bli för samhället gjordes dock inte vid det laget. En sådan be-
dömning ska omfatta rivningens konsekvenser för naturvärdena, rekre-
ationsvärdena, resevärdena och de kulturhistoriska värdena. 

På basis av utredningarna och de utlåtanden som kommit in beslutade 
stadsstyrelsen 9.1.2017 (§ 27) att staden ska bereda ett förslag om att 
förbättra förutsättningarna för fiskvandring i den östra fåran i enlighet 
med alternativet Nyky+. Alternativet innebär att dammen bevaras och 
forsens östra fåra iståndsätts genom att bland annat göra fiskarnas 
vandringspassage mindre brant, bearbeta grundkonstruktionerna och 
begränsa användningen av kraftverket under laxfiskarnas och ålens 
vandringstider. Dessutom ingår målet att få den extremt hotade vand-
ringssiken att vandra upp i Vanda å.

Projektplanen för alternativet Nyky+ blev klar 2018. Som en central åt-
gärd ingår att staden ska bereda ett förslag om göra längdlutningen i 
den östra fåran mindre brant och vidta iståndsättningsåtgärder för att 
göra det lättare för fiskar, framför allt sik och andra arter som inte är så 
bra på att stiga, att vandra upp i Vanda å. I planen beaktas andra spe-
cialvillkor som gäller genomförandet och iståndsättningens konsekven-
ser för bland annat naturen, kulturmiljön och rekreationsanvändningen.

I en motion av ledamoten Atte Harjanne från 2018 föreslogs att staden 
gör en tillräckligt omfattande bedömning av hur lönsamt det skulle bli 
för samhället att helt eller delvis riva dammen i Gammelstadsforsen 
och bereder en rivningsplan om bedömningen visar att det är befogat.

När svaret på fullmäktigemotionen bereddes beställde staden en be-
dömning av hur lönsamt det skulle bli för samhället att riva dammen i 
Gammelstadsforsen. På basis av utredningen fattade stadsfullmäktige 
11.3.2020 beslut om att utreda vilka miljökonsekvenserna blir om 
dammen rivs helt eller delvis. I beslutet konstateras att utredningens 
uppgiftsområde kan begränsas så att det först görs upp en bedömning 
av åtgärder som kan lindra effekterna på vattenhöjden av att dammen 
öppnas. Samtidigt utreder staden om dammen kan öppnas utan att den 
byggda miljöns skyddsvärden går förlorade. Tilläggsutredningarna kan 
göras samtidigt som effekterna av iståndsättningen av den östra fåran 
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följs upp. I beslutet konstateras också att stadsmiljösektorn fortsätter 
planeringen av att avlägsna vandringshindren i den östra fåran och ge-
nomför planerna så snabbt som möjligt.

Nuläget

Gammelstadsforsens östra fåra iståndsattes senast 1999 för att förbätt-
ra förutsättningarna för fiskvandring. Då rev man en teknisk fiskväg från 
1986 och byggde en naturenlig fors i den östra fåran. Åtgärderna har 
inte ansetts förbättra förutsättningarna för fiskvandring tillräckligt effek-
tivt. 

För Gammenstadsforsens område gäller en detaljplan som trädde i 
kraft 1998. I detaljplanen finns ett flertal olika skyddsbestämmelser för 
området, bland annat är dammen försedd med skyddsbeteckningen s-
3. Forsområdet är skyddsmärkt i både landskapsplanen och general-
planen. I RKY 2009, Museiverkets inventering av byggda kulturmiljöer 
av riksintresse, är Gammelstadsforsens område markerat som en kul-
turmiljö av riksintresse. 

Kraftverket vid den västra fåran togs ur funktion i slutet av 2019, vilket 
har ökat vattenflödet i den östra fåran.

Planen för den östra fåran

Planerna för iståndsättning av Gammelstadsforsens östra fåra har 
gjorts upp i enlighet med alternativet Nyky+ och staden har förberett sig 
för iståndsättningen i sin investeringsplan. 

Enligt iståndsättningsplanen ska den östra fåran få en ny vandrings-
passage. Vandringspassagen ska vara betydligt mindre brant än den 
nuvarande och innehålla viloplatser för fiskarna. Förbättringen av förut-
sättningarna för fiskvandring förväntas göra det möjligt också för den 
mycket hotade vandringssiken att vandra upp i Vanda å. Naturstenar 
ska kilas fast i bottnen på fåran där fiskarna vandrar uppåt, och en lek-
plats med grusbotten för laxfiskar ska inrättas i forsnacken. Vattenflö-
det i den östra fåran kommer att öka avsevärt. På basis av genom-
snittsflödena kommer flödet bara i den östra fåran att öka från ca 80 
dagar till ca 220 dagar om året. Det här kommer att få en avsevärd 
mängd fiskar att söka sig till den östra fåran i stället för den västra. 

Staden har bett NTM-centralen i Nyland om ett utlåtande om Natura-
bedömningen av de verkningar iståndsättningen av Gammelstadsfor-
sens östra fåra får på de närliggande Natura 2000-områdena, det vill 
säga Vanda å och Gammelstadsvikens fågelvatten. NTM-centralen i 
Nyland meddelar i sitt utlåtande 1.10.2021 att projektet inte får några 
märkbart skadliga verkningar på Naturaområdena. 
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Åtgärder som föreslås i motionen

För att de åtgärder som föreslås i motionen, till exempel att riva dam-
men helt eller delvis och att bygga en ny vandringspassage för fiskar 
att ta sig uppåt eller neråt genom den västra fåran, ska kunna genom-
föras krävs bland annat en detaljplaneändring som upphäver dammens 
skyddsbeteckning och ett nytt vattentillstånd. Att riva dammen och 
eventuellt bygga en vandringspassage för fiskar i stället kan kräva att 
man avviker från skyddsbestämmelserna för Natura 2000-området och 
vissa arter som är skyddade genom EU-direktiv.

I utredningen om de rättsliga förutsättningarna för att riva dammen i 
Gammelstadsforsen i Helsingfors konstateras att en detaljplaneändring 
som upphäver skyddsbeteckningen s-3 för dammen i Gammelstadsfor-
sen de facto skulle leda till att detaljplanen tillåter att dammen rivs. Det 
är praktiskt taget klart att redan dammen i sig har sådana byggnadshi-
storiska särskilda värden som avses i 54 § i markanvändnings- och 
bygglagen. En sådan detaljplaneändring som beskrivits ovan skulle 
därför strida mot både det ovillkorliga förbudet mot förstörelse i 54 § i 
markanvändnings- och bygglagen och kommunernas skyldighet att 
främja skyddet av kulturmiljöer enligt 24.2 § i samma lag.

Det finns ingen naturskyddsrättslig grund för att endast riva dammen. I 
utredningen om de rättsliga förutsättningarna konstateras att en ny 
livsmiljö med arter som anpassat sig till de nya förhållandena har eta-
blerat sig i området efter att dammen byggdes. Om forsen återställdes 
skulle det inte innebära att området återställs till sitt naturliga tillstånd. 
Tvärtom riskerar de nuvarande skyddade arterna att försvagas avse-
värt om inte en grunddamm byggs vid den västra fårans nacke när 
dammen i fåran rivs och en vandringspassage för fiskar byggs. Grund-
dammen ska säkerställa att vattenytan i Vanda å inte ändras märkbart 
ovanför forsen. 

I en utredning från 2016 om de rättsliga förutsättningarna för att riva 
dammen i Gammelstadsforsen i Helsingfors konstateras att det inte är 
ett realistiskt alternativ att riva dammen i Gammelstadsforsen helt eller 
delvis i det rådande rättsläget. Ett sådant projekt skulle förutsätta ett 
vattentillstånd där bland annat vattenvårdsplaneringen och detaljplane-
läggningen samt konsekvenserna av en rivning för områdets kultur- 
och naturvärden måste beaktas. Enligt den rättsliga utredningen visar 
en vattenrättslig bedömning och tillgängliga uppgifter att rivningsprojek-
tet inte skulle kunna beviljas vattentillstånd på basis av en vattenrättslig 
intresseavvägning.

På basis av utredningen kan man konstatera följande: om man be-
grundar rättsläget för dammen och dess omgivning och utredningen i 
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ärendet, utesluter regelverket för byggnadsskydd inte att dammens 
skyddsbeteckning s-3 upphävs så att dammen kan rivas, även om det 
kan ge upphov till juridiska utmaningar.

I en bedömning av av Finnish Consulting Group Ab (FCG) från 2019 
om hur lönsamt det skulle bli för samhället att riva dammen i Gammel-
stadsforsen konstateras att de samhälleliga fördelarna med att riva 
dammen är mindre än fördelarna med att bevara den. Det är emellertid 
inte klart om utredningen till fullo lyckats beakta de positiva effekterna 
på hotade vandringsfiskbestånd som skulle kunna återhämta sig efter 
rivningen. Enligt utredningen är det möjligt att samtidigt värna om den 
historiska miljön vid Gammelstadsforsen och naturen och fiskarnas 
levnadsförhållanden.

FCG rekommenderar i sin utredning att staden inte river dammen utan 
fortsätter iståndsätta Gammelstadsforsens östra fåra enligt projektpla-
nen från 2018 och inleder genomförandeplaneringsfasen samtidigt som 
den beaktar utredningsbehoven och konsekvensbedömningarna som 
hör till den fortsatta planeringen.

På basis av de undersökningar som Helsingfors stadsmiljösektor utfört 
och beställt kan man konstatera att en rivning av dammen i sig inte 
skulle göra det möjligt för fiskar att vandra uppför forsen. Detta skulle 
förutsätta en vandringspassage i den västra fåran, vilket föreslås i 
Emma Karis fullmäktigemotion.

Att bara riva dammen skulle resultera i ett vandringshinder i den västra 
fåran och leda till att den östra fåran torkar ut, vilket skulle ha som följd 
att fisken inte längre stiger upp i Vanda å. Om dammen revs skulle 
HRM:s reservvattentag i Vik inte fungera längre. Det är inte möjligt att 
riva dammen och bygga en vandringspassage utan att bygga en 
grunddamm vid den västra fårans nacke. Annars skulle vattenytan i 
Vanda å sjunka längs en sträcka på nästan tio kilometer, vilket bland 
annat skulle riskera att göra Vands ås strandterrasser instabila. Områ-
det där vattenytan skulle sjunka sträcker sig till Grotens fors i huvudfå-
ran, till Kyrkobyforsen i Kervo å och till Stickelbackabäckens nedre 
lopp.

Ovanför dammen är den västra fåran mycket djupare än den östra. 
Därför skulle den behöva fyllas nedanför den nya grunddammen och 
passagen där fiskarna vandrar uppåt borde utvidgas vid den nuvarande 
dammen. En naturenlig lösning i den västra fåran skulle resultera i en 
längdlutning på kring 5–6 %, vilket inte skulle göra det möjligt för vand-
ringssiken att vandra upp i Vanda å. En mindre brant vandringspas-
sage i den västra fåran kan endast byggas i form av en teknisk bas-
sängtrappa, som inte anses vara en modern lösning. Att riva dammen 
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och bygga en fiskväg i den västra fåran skulle innebära mycket större 
kostnader än den planerade iståndsättningen av den östra fåran.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 392

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

23.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Anni Sinnemäen ensimmäinen vastaehdotus: 

Korvataan esittelijän perusteluissa kappaleet 6 ja 7 seuraavasti: 

“Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki ryhtyy tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.
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Kaupunginhallitus esittää, että padon purkamisesta tehdään tarvittavat 
selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon purku voidaan 
toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja taloudelliset reu-
naehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, luontoarvoi-
hin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen kulttuuriym-
päristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kalakantoihin ar-
vioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itähaaraan tulee 
arvioida ja ratkaista selvityksen yhteydessä. Itähaaran kunnostusta ei 
käynnistetä ennen selvityksen valmistumista. Suunnitelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja sen historiallisen 
infrastruktuurin arvojen säilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisään-
tymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toimi-
en kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista vara-
vedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitelmassa 
tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä pur-
kamaan pato kokonaan vai osittain.

Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia ko-
skevat perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on ole-
massa kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdo-
tukset ja aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvi-
tysten kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.”

Kannattaja: Minja Koskela

Anni Sinnemäen toinen vastaehdotus:

Poistetaan kappaleesta 22 seuraava lause: Muutoksella tuskin saavu-
tetaan riittävästi hyötyjä, jotta hankkeen hyödyt yleiselle ja yksityiselle 
edulle olisivat vesiluvan intressivertailussa suuremmat kuin haitat esi-
merkiksi suojelluille kulttuuri- ja luontoarvoille.

Muutetaan kappale 23 seuravaaksi: “Selvityksen perusteella voidaan 
todeta, että patoa ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa 
esitetyn selvityksen valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän ku-
moaminen ja siten padon purkaminen voi olla rakennussuojelua koske-
van oikeudellisen sääntelyn kannalta haasteellista mutta ei mahdoton-
ta.”

Kappale 24 muutetaan seuraavasti: “Finnish Consulting Group Oy:n 
(FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistuneen Vanhankaupunginkosken 
padon purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnissa tode-
taan, että padon purkamisen myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset 
ovat pienemmät kuin sen säilyttämisen. Yhteiskunnallisten vaikutusten 
arvioinnissa ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta täysin padon purkami-
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sen positiivisia vaikutuksia uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymi-
seen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi 
mahdollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että lu-
onnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. “

Poistetaan kappaleesta 29: “Vastaus on kaupunkiympäristölautakun-
nan esittelijän esityksen mukainen. Vastaukseen ei sisälly kaupun-
kiympäristölautakunnan esitystä, jonka mukaan kaupunki päättää 
ryhtyä tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, koska aikaisempaan 
kaupunginvaltuuston päätöksen perustuvat toimet itähaaran kunnosta-
miseksi ja kunnostuksen vaikutusten seuraamiseksi ja selvittämiseksi 
ovat vielä käynnissä. “

Kannattaja: Minja Koskela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen ensimmäisen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen
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Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen toisen vastaehdotuksen 
mukaan muutetun ehdotuksen äänin 10 - 5.

16.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 49

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita.  Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityk-
siä ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousues-
teiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nope-
asti. Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala käyn-
nisti päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021, ja vesilupahakemus on vireillä. Mikäli vesilupa myönne-
tään, itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt käynnistetään 
heti tämän jälkeen.

Kunnostuksen jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikutuksia kalojen li-
ikkumiseen, eläimiin, kasveihin, vedenlaatuun ja ympäristöön. Itähaa-
ran kunnostuksen vaikutusten seuraamisen yhteydessä ryhdytään 
valtuuston päätöksen mukaisesti selvittämään padon osittaisen tai ko-
konaan purkamisen ympäristövaikutuksia. Samalla selvitetään voi-
daanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään.

Aloitteessa esitettyjen toimien sijasta tulee jatkaa asian edistämistä 
kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti: kun-
nostaa Vanhankaupunginkosken itähaara, seurata kunnostuksen vaik-
utuksia ja laatia kaupunginvaltuuston 11.3.2020 päätöksessä mainitut 
lisäselvitykset.
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Aikaisemmat valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander teki vuonna 2014 valtuustoaloit-
teen koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
purkamista. Relanderin aloitteeseen vastaamisen osana kaupunki sel-
vitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja padon käsittelyn 
erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan purkamista. 
Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridisesti erittäin 
monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin painavat perus-
telut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei kui-
tenkaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee kattaa pur-
kamisen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
vuonna 2017, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa lu-
ontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Samana vuonna kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne teki valtuustoaloit-
teen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja 
suunnittelusta. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki toteuttaa Van-
hankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhte-
iskunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa ja 
valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on arvion poh-
jalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kan-
nattavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen 
tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaa-
misen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvi-



Helsingfors stad Protokoll 10/2022 464 (501)
Stadsfullmäktige

Ärende/27
01.06.2022

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

tetään, voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suo-
jeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoit-
taa samaan aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaik-
utuksia seurataan. Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäri-
stön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua 
ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti.

Tämän hetken tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999. Silloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suo-
jelumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti, ja vesilupa on vireillä. Kunnostukseen 
on varauduttu investointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdol-
listavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
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1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvan intressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojelluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purka-
mishankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myön-
tää vesilupaa. 

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan sivulla 25, että asemakaavamuu-
tos, jolla kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suo-
jelumerkintä s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaa-
voituksellista mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmi-
selvästi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja ra-
kennushistoriallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi 
MRL 54 §:ssä säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 
24.2 §:ssä säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua 
koskevan edistämisvelvoitteen vastainen.

Näin ollen selvityksen peurusteella voidaan todeta tiivistäen, että patoa 
ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen 
valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten 
padon purkaminen ei ole rakennussuojelua koskevan oikeudellisen 
sääntelyn kannalta mahdollista.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
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sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myönte-
iset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi mah-
dollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että luonnon 
ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. Padon pur-
kamista ja kosken ennallistamista pienemmillä kustannuksilla pystytään 
toteuttamaan kompromissiratkaisu, mikä tarkoittaa kosken itähaaran 
kunnostamista. Lisäksi tulee huomioida aikaisempien arviointien tulok-
set ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanta siihen, että padon purkami-
sen edellyttämä asemakaavan muutos olisi todennäköisesti MRL:n 
54§:n vastainen.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen po-
hjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi 
ongelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutinko-
skelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen alaju-
oksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
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uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa lu-
onnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskaltevuus 
olisi noin 5-6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Vantaanjo-
keen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan aino-
astaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena rat-
kaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan olisi 
kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunniteltu 
kunnostus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen sä-
ilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toimi-
en kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista vara-
vedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitelmassa 
tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä pur-
kamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Käsittely
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01.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Van-
hankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen sä-
ilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toimi-
en kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista vara-
vedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitelmassa 
tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä pur-
kamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Kannattaja: Sami Kuusela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että kaupunginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin 
Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.  
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen sä-
ilyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toimi-
en kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista vara-
vedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu.  Suunnitelmas-
sa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain. 

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana. 

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat. 

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami 
Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Katri 
Penttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Si-
vonen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 12-1. 

25.01.2022 Pöydälle

11.01.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, projektinjohtaja: 31027839

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 165
Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter 
Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet på förslag av ordföran-
den.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Rantanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att gator i olika stadsdelar i Helsingfors uppkallas efter riddare av Man-
nerheimkorsets som är födda i Helsingfors. Mannerheimkorset är ett 
hederstecken som oberoende av militärgrad kunde ges som belöning 
åt personer som genom mod i strid uppnått stora resultat eller genom 
att förtjänstfullt ha lett krigsmanövrer. Mannerheimkorset i två klasser 
grundades efter vinterkrigets slut 1940 till Frihetskorsets orden. Om 
dem som tilldelas orden används benämningen Mannerheimkorsets 
riddare. Medaljen är på grund av sin sällsynthet och de specialförtjäns-
ter den fordrar Finlands högst uppskattade hederstecken. Tolv riddare 
av Mannerheimkorset har fötts i Helsingfors.

Namnkommittén och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden om motio-
nen.
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Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstate-
rar att två motsvarande motioner har väckts tidigare och att namnkom-
mittén redan under en längre tid har haft som mål att uppmärksamma 
Mannerheimkorsets riddare på något lämpligt sätt i namnbeståndet. Av 
stadens namnbestånd uppmärksammar dock bara ungefär åtta procent 
någon enskild persons minne. Därför har det visat sig omöjligt att upp-
märksamma alla tolv riddare jämlikt i de olika stadsdelarna. I stället för 
ett planenamn kunde en minnesplakett på väggen av en riddares lång-
variga bostadshus eller födelsehem, ett minnesträd eller en minnes-
bänk i närheten vara ett lämpligt sätt att uppmärksamma minnet av 
Mannerheimkorsets riddare, påminna de nuvarande stadsborna om 
dem och göra dem till en levande del av stadsbilden i Helsingfors.

Dessutom utreder namnkommittén i samarbete med/tillsammans med 
detaljplanläggningstjänsten och stadsrums- och landskapsplanerings-
tjänsten om det finns en plats där alla Mannerheimkorsets riddare som 
är födda i Helsingfors kan uppmärksammas gemensamt. Enligt den 
preliminära planeringen kunde minnesmärket placeras i närheten av 
Mannerheimvägen i stadsdelarna Mejlans, Brunakärr eller Dal. Orga-
nen bereder tillsammans ett förslag som föreläggs namnkommittén un-
der våren 2022. Efter det går ärendet vidare till detaljplaneläggnings-
tjänsten.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 373

HEL 2021-011576 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 99

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Hankenumero 5264_210

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asiassa kuultu nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamas-
saan lausunnossa 8.12.2021, että nimistönsuunnittelu on osa kaupun-
kisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu 
kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vank-
ka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun 
alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmä-
nimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. 
Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja 
tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaa-
vanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi an-
nettuja niin sanottuja muistonimiä.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että yksittäisten Helsingissä syn-
tyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavien muistoni-
mien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspal-
velun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittä-
mässä kohdetta, jossa voitaisiin paikan virallisen nimeämisen kautta 
muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritarei-
ta. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson 
kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Nimeämisesi-
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tys on tarkoitus tuoda nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 ai-
kana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun, jossa pai-
kan nimeämisen valmistelu jatkuu.

Aikaisemmat valtuusto- ja muut aloitteet

Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä 
on ehdotettu jo aiemmin; viimeksi 4.6.2014 valtuutettu Risto Rautavan 
ym. tekemässä valtuustoaloitteessa, ja sitä ennen Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n tekemässä aloitteessa syksyllä 2007. Sijainniltaan, 
merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan arvokasta, ai-
emmin nimeämätöntä paikkaa ei ole toistaiseksi tullut nimettäväksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.12.2021 § 93

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon: 

Nimistötoimikunta keskusteli Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, 
joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-
ristin ritareiden mukaan. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta 
Helsingin nimistöä kohtaan.

Mannerheim-ristin ritareiden muiston kunnioittaminen Helsingin nimi-
stössä on nimistötoimikunnalle tuttu toive ja haaste. Mannerheim-ristin 
ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on toivottu jo aiem-
min; viimeksi vuonna 2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä 
valtuustoaloitteessa ja sitä ennen vuonna 2007 Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n aloitteessa. Nimistötoimikunta on antanut näistä alo-
itteista lausuntonsa 10.9.2014 (§ 67) ja 17.10.2007 (§ 92). Toistaiseksi 
Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavaa ja arvokkuudeltaan 
sopivaa, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole tullut nimettäväksi, mut-
ta toive ja pyrkimys tavoitteen saavuttamiseksi on ollut kaiken aikaa 
tiedossamme.
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Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitel-
laan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, 
ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että 
annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäri-
stöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saate-
taan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan 
tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan 
kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen 
määrä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on 
jonkin henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Suomen pääkaupungissa ei ole mahdollista huomioida kaavanimistön 
keinoin kaikkia siellä eri aikoina ja monin eri tavoin ansioituneita ihmi-
siä. Emme pidä mahdollisena, että kutakin Helsingissä syntynyttä 
Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin yksittäisellä asemakaavaan 
merkityllä muistonimellä – etenkään niin, että nämä eri puolilla kaupun-
kia sijaitsevat ennestään nimeämättömät paikat tulisivat nimettäväksi 
yhtä aikaa ja olisivat sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalli-
selta toteutukseltaan yhtä arvokkaita. Kaavanimeä kevyemmin to-
teuttavissa oleva muistopenkki, muistopuu tai vaikkapa muistolaatta 
pitkäaikaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä voisi tuoda Man-
nerheim-ristin ritareiden muistoa nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja 
osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. 

Yksittäisten henkilöiden muistoa kantavien kaavanimien sijasta nimi-
stötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- 
ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa 
voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-
ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon 
ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. 
Yhteistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsit-
telyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoi-
tuspalveluun.

10.11.2021 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 166
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att ge Helsingfors en ny gata 
med namnet Kalastajankatu (Fiskargatan)

HEL 2021-012414 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seida Sohrabi och 15 andra ledamöter konstaterar i sin 
motion som lämnades in 3.11.2021 bland annat att Helsingfors är känt 
utöver sin natur och trivsamhet även för närheten av havet. Staden 
växer och nya bostadscenter byggs vid havet, såsom på Sumparn och 
Degerö som båda ligger nära havet. Havet är känd för sina fiskar och 
många helsingforsbor fiskar. På grund av sitt maritima läge har man 
fiskat i Helsingfors redan i hundratals år. Ändå finns det ingen Fiskar-
gata i Helsingfors, även om flera andra kuststäder har en gata med det 
namnet. Institutet för de inhemska språken och Kommunförbundet har 
gett rekommendationer om hur kommuner ska namnge gator och 
vägar. Gatornas nya namn ska enligt rekommendationerna vara träf-
fande, inhemska och lätta att skriva. Namnen kan beakta områdets 
egenskaper och historiska aspekter. Namnet på en gata ska inte vara 
långt. Vi föreslår att en gata i Helsingfors får namnet Kalastajankatu 
(Fiskargatan).
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Namnkommittén och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden om motio-
nen.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till dessa utlåtanden och de 
talrika exemplen i dem att man i Helsingfors sedan länge har gynnat 
namnteman som har koppling till havet.

Dessutom ligger en gårdsgata med namnet Kalastajanpolku – Fis-
karstigen och en strandspark med namnet Kalastajanranta – Fis-
karstranden i stadsdelen Vik i Viksstranden vid Gammelstadsforsen. 
Dessa namn gavs i detaljplanen nr 11317 som vann lagakraft 2005. 
Även i grannkommunerna Esbo och Vanda finns några namn i detalj-
planerna med förleden fiskare. När nya gatunamn planeras beaktas det 
befintliga och planerade namnskicket i hela huvudstadsregionen, ef-
tersom gator med samma förled eller liknande namn ska ligga i ome-
delbar närhet av varandra för att göra det lättare för räddningsväsendet 
och även andra att hitta fram. Om en gata i Helsingfors gavs namnet 
Fiskargatan borde den ligga i närheten av Fiskarstigen och Fis-
karstranden. Nu planeras det inga planprojekt i området, men om det 
planläggas nya gator i området kan staden återkomma till frågan då.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att den 2.5.2022 har behandlat 
en motion som Seida Sohrabi väckte 13.10.2021 tillsammans med en 
annan ledamot och som hade samma innehåll (HEL 2021-011568). Då 
hade man inte vid beredningen lagt märke till att samma motion hade 
lämnats in med flera underskrifter. Därför behandlas motionssvaret på 
nytt med samma innehåll, men så att det föreläggs stadsfullmäktige.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 371

HEL 2021-012414 T 00 00 03

HEL 2021-011568

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 167
Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapel-
stadens idrottspark

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet på förslag av ordföran-
den.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Teija Makkonen och 19 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det byggs en permanent och varm fotbollshall som stadens id-
rottsservice förvaltar till Stapelstadens idrottspark.

Stadsstyrelsen understöder inte byggandet av en fotbollshall till Stapel-
stadens idrottspark såsom det föreslås i motionen. Fasta fotbollshallar 
är utmanande framför allt i fråga om användning under den varma års-
tiden samt på grund av de höga investerings- och driftskostnaderna.

Staden har två egna fasta fotbollshallar, Bollkvarnen i Kvarnbäcken och 
fotbollshallen i Tali. Deras mest populära användningstid är från okto-
ber till slutet av mars. Under sommarsäsongen föredrar fotbollsspelar-
na att spela utomhus och de permanenta hallarna används tämligen 
sparsamt. Bristen på användning året runt framhäver den fasta fot-
bollshallens höga investeringskostnader som enligt idrottsservicens 
bedömning uppgår till ca 15–20 miljoner euro.
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Det område i Stapelstadens idrottspark som föreslås i motionen är för 
litet (4 660 m²) för en fast fotbollshall. Bollkvarnens yta uppgår till ca 10 
000 m² och fotbollshallen i Tali har en yta på ca 8 700 m². För tillfället 
ligger den enda lediga tomten som med tanke på planläggningen är 
lämplig för en fotbollshall i Nordsjö idrottspark.

Få permanenta fotbollshallar har byggts under de senaste åren på 
grund av att investeringskostnaderna är höga och att hallar används så 
litet under somrarna. I stället har det byggts lättare hallar av typen Best 
Hall, eller övertryckshallar med fundament som är stadigare än tidigare. 
Investeringskostnaderna för sådana hallar är betydligt lägre än för fasta 
hallar, ca 3–5 miljoner euro.

Fotbollsföreningar i Helsingfors förvaltar för tillfället tio övertryckshallar 
som i huvudsak monteras ner varje sommar. Nya hallar planeras åt-
minstone till Drumsö, Gumtäktsdalen, Nordsjö och Degerö. Staden har 
inga egna övertryckshallar och det anses inte vara motiverat att köpa 
några bland annat på grund av risker som har att göra med hallens 
energiförbrukning och säkerhetsrisker under vintern.

Förhållandena för att träna och spela fotboll i Helsingfors på somrarna 
är goda, men det finns ett tydligt behov av att förbättra vinterförhållan-
dena. Utöver de permanenta hallarna och övertryckshallarna spelas 
fotboll under milda vintrar även på uppvärmda utekonstgräsplaner, 
varav det i nuläget finns nio stycken i Helsingfors. Staden äger tre av 
dem och fotbollsföreningar sex. Det finns ett behov av nya uppvärmda 
konstgräsplaner, antingen stadens egna eller sådana som byggs i 
samarbete med föreningar.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande. 
Nämnden tillstyrker med rösterna 8–4 tanken om att i samarbete med 
stadsmiljösektorn reda ut möjligheten att bygga en Best Hall-hall i Sta-
pelstadens idrottspark. För närvarande har det dock inte reserverats 
några anslag för detta och projektet ingår inte i ett program för att byg-
ga idrotts- och motionsanläggningar. Stadsmiljösektorn har meddelat 
att den inte har någonting att yttra om förslaget.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 374

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 33

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikuntapu-
istoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea lämpi-
män vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niukku-
us. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
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kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen pu-
olesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren liikun-
tapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein 
varsin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen ki-
inteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden ar-
vion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat lisäksi 
korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset ra-
kennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.
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Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko 
Helsingin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuhte-
ita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja peruskou-
lujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämiselle 
on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueellinen ja 
tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioiden.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. Asi-
antuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikau-
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tenakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toi-
mistoaikojen sisältä. 

Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuhte-
ita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja peruskou-
lujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämiselle 
on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueellinen ja 
tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioiden.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko 
Helsingin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 168
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Gruppmotioner

 Kristdemokraternas gruppmotion om att förbättra tandvården

Fullmäktigemotioner

 Ledamoten Ville Jalovaaras motion om bättre trafiksäkerhet i Solvik

 Ledamoten Matias Pajulas motion om heraldiska vapen för stadsde-
lar

 Ledamoten Matias Pajulas motion om att ändra namnet på Fabriks-
gatan till Zelenskyjgatan

 Ledamoten Johanna Nuortevas motion om att elevvårdspersonalen 
ska få tillgång till Wilma

 Ledamoten Coel Thomas motion om en utredning av metrotrafik 
dygnet runt

 Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på vägar 
som leder till centrala platser i staden

 Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins motion om att förbättra tra-
fiksäkerheten i Godahoppsparken

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ja 168 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 140, 141, 142, 143 ja 144 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 489 (501)
Kaupunginvaltuusto

01.06.2022

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 145 ja 146 §: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

138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 och 167 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

140, 141, 142, 143 och 144 § 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
BESVÄRSANVISNING

145 och 146 § 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.
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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 
 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
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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.

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
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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

Pilvi Torsti
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Ozan Yanar Terhi Peltokorpi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.06.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 08.06.2022.


