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Kokousaika 26.10.2022 18:00 - 19:36

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
varapuheenjohtaja

Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo saapui 18:09, poistui 19:08, poissa: 

254 - 255 §, 257 - 261 §
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari saapui 18:19, poissa: 254 -255 §
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
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Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Lindgren, Minna
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari poistui 19:07, poissa: 257 - 261 §
Saxberg, Mirita
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Apter, Ted varajäsen

saapui 19:07, poissa: 254 - 256 §
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Austero, Nita varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen
Hjelt, Jenni varajäsen

saapui 19:08, poissa: 254 - 256 §
Karhumaa, Anna varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen
Kolehmainen, Laura varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
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Lemström, Anna varajäsen
Miettinen, Nina varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Paunio, Mikko varajäsen
Perunka, Sanna-Leena varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Kentala, Julianna erityisavustaja
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Nurmela, Jeremias erityisavustaja
Holmberg, Iris kielenkääntäjä
Taipale, Anna kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
254 - 256 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
257 - 261 §
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Tid 26.10.2022 18:00 - 19:36

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

vice ordförande
Vartiainen, Juhana borgmästare
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haglund, Mia
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo anlände 18:09, avlägsnade sig 

19:08, frånvarande: 254 - 255 §, 
257 - 261 §

Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari anlände 18:19, frånvarande: 254 - 

255 §
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
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Kivelä, Mai
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Lindgren, Minna
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari avlägsnade sig 19:07, frånvarande: 

257 - 261 §
Saxberg, Mirita
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Apter, Ted ersättare

anlände 19:07, frånvarande: 254 - 
256 §

Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Austero, Nita ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Helal, Fardoos ersättare
Hjelt, Jenni ersättare

anlände 19:08, frånvarande: 254 - 
256 §

Karhumaa, Anna ersättare
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Kettunen, Marko ersättare
Kolehmainen, Laura ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Lemström, Anna ersättare
Miettinen, Nina ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Paunio, Mikko ersättare
Perunka, Sanna-Leena ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sohrabi, Seida ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Wallgren, Thomas ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Peltonen, Antti tf. förvaltningsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Vallittu, Anja stadssekreterare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Nurmela, Jeremias specialmedarbetare
Holmberg, Iris translator
Taipale, Anna translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
254 - 256 §

Antti Peltonen tf. förvaltningsdirektör
257 - 261 §
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§ Asia

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

255 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

256 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

257 Asia/4 Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2023
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2023

258 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta
Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

259 Asia/6 Sörnäisten Haapaniemenkatu 4 asemakaavan muutos (nro 12715)
Detaljplaneändring för Aspnäsgatan 4 i Sörnäs (nr 12715)

260 Asia/7 Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön vaa-
limisen tukemisesta
Ledamoten Matti Niiranens motion om att stödja arbetet för att bevara 
våra krigsveteraners arv

261 Asia/8 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 254
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:

 Juha Hakola, varalla Sirpa Asko-Seljavaara
 Atte Kaleva, varalla Matti Niiranen
 Arja Karhuvaara, varalla Laura Rissanen
 Otto Meri, varalla Seida Sohrabi
 Seija Muurinen, varalla Heimo Laaksonen
 Alviina Alametsä, varalla Tuomas Tuomi-Nikunen
 Atte Harjanne, varalla Johanna Sydänmaa
 Pekka Sauri, varalla Nina Miettinen
 Osmo Soininvaara, varalla Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen, varalla Fardoos Helal
 Ilkka Taipale, varalla Thomas Wallgren
 Pilvi Torsti, varalla Nita Austero
 Elina Kauppila, varalla Anna Lemström
 Minja Koskela, varalla Sandra Hagman
 Petra Malin, varalla Laura Kolehmainen
 Suldaan Said Ahmed, varalla Vesa Korkkula
 Teija Makkonen, varalla Marko Kettunen
 Tom Packalén, varalla Mikko Paunio
 Harry Harkimo, varalla Sanna-Leena Perunka
 Laura Kolbe, varalla Anna Karhumaa 

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Timo Harakka 
 Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 255
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Nora Grotenfelt ja Mahad 
Ahmed sekä varalle valtuutetut Anni Sinnemäki ja Wille Rydman.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti 
pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Nora Grotenfelt ja Mahad Ahmed 
sekä varalle valtuutetut Anni Sinnemäki ja Wille Rydman.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sini Korpisen kysymys aiheesta kou-
lujen tarveperustainen rahoitus, valtuutettu Veronika Honkasalon ky-
symys aiheesta korona-aikana kasvaneen eriarvoisuuden vähentämi-
nen sekä valtuutettu Ville Jalovaaran kysymys aiheesta psykiatrian päi-
vystystilanne Helsingissä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 257
Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2023

HEL 2022-011322 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2023 seuraavas-
ti:

nro viikko päivä klo  
1 3 18.1. 18  
2 5 1.2. 18 kyselytunti
3 7 15.2. 18  
4 9 1.3. 18 kyselytunti
5 11 15.3. 18  
6 14 5.4. 18  
7 15 12.4. 18  
8 17 26.4. 18  
9 19 10.5. 18 kyselytunti
10 21 24.5. 18  
11 24 14.6. 18  
12 25 21.6. 16 tilinpäätös
13 33 16.8. 18 kyselytunti
14 35 30.8. 18  
15 37 13.9. 18  
16 39 27.9. 18  
17 41 11.10. 18  
18 44 1.11. 18 kyselytunti
19 46 15.11. 16 talousarvio
20 47 22.11. 18 talousarvio
21 50 13.12. 16  

  

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuus-
to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäso-
san valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään 
neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista 
yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 258
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen va-
linta

HEL 2022-008968 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Janiina Reilamolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston  varajäsenen luottamustoimesta

 valitsi Marleena Isomaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikun-
tajaoston varajäseneksi (Kimmo Veijalaisen henkilökohtainen vara-
jäsen) kaupunginvaltuuston 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 Ilmoitus 7.7.2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Janiina Reilamon (PS) 2.8.2021 § 244 kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäseneksi kaupun-
ginvaltuuston toimikaudeksi. Janiina Reilamo on 7.7.2022 pyytänyt 
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eroa (täydennys 15.9.2022) jaoston varajäsenyydestä henkilökohtais-
ten syiden vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin

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

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

Liitteet

1 Ilmoitus 7.7.2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 685

HEL 2022-008968 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Janiina Reilamolle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston  varajäsenen luottamustoimesta

 valitsee Marleena Isomaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lii-
kuntajaoston varajäseneksi (Kimmo Veijalaisen henkilökohtainen 
varajäsen) kaupunginvaltuuston 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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§ 259
Sörnäisten Haapaniemenkatu 4 asemakaavan muutos (nro 12715)

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) korttelin 291 tontin 4 asemakaavan muutoksen 1.3.2022 päivätyn 
piirustuksen nro 12715 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12715 kartta, päivätty 1.3.2022, päivitetty 
Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12715 selostus, päivätty 1.3.2022, päivi-
tetty Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2021, täydennetty 1.3.2022
4 Muistutukset
5 Osa päätöshistoriaa

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

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Sörnäisten Vilhonvuoressa. Kaavaratkaisu mahdollistaa liiketilaa, toimi-
tilaa ja asumista yhdistävän hybridirakennuksen rakentamisen tontille. 
Tavoitteena on mahdollistaa Senaatti-kiinteistöjen järjestämän tontin-
luovutus- ja arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukainen rat-
kaisu yksityisomisteiselle tontille. Alueelle on suunniteltu pääosin kah-
deksankerroksinen hybridirakennus, ja korkeimmillaan rakennus on 11 
kerrosta. Rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoit-
taa liike-, kahvila- tai ravintolatilaa, ylemmissä kerroksissa on asumista 
ja toimitilaa. 

Kaavaratkaisulla on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten  uudisra-
kentamista voidaan sovittaa erityisen arvokkaaseen ympäristöön niin 
arkkitehtonisesti kuin toiminnallisesti. Kaavassa uudisrakennuksen 
räystäslinjat, materiaalit, julkisivujen sommittelu sekä rakennuksen 
muoto on sovitettu olemassa olevaan ympäristöön. Toimintojen osalta 
kaavaratkaisu parantaa Vilhonvuoren alueen luonnetta toiminnallisesti 
sekoittuneena kantakaupungin alueena.

Tontin läpi Haapaniemenkadulta kohti Käenkujaa on mahdollistettu kä-
velyn ja pyöräilyn julkinen yhteys. Voimassa olevassa asemakaavassa 
tontille on osoitettu 20 900 k-m² toimitilaa. Asemakaavan muutoksen 
myötä tontin kerrosala kasvaa 1 150 k-m². Tontin uusi kokonaiskerro-
sala on 22 050 k-m², josta asuntokerrosalaa on 5 340 k-m² ja toimitila-
kerrosalaa on 16 710 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 120.

Kaavaratkaisun toteuttamisella virastorakennusten tontti muuttuu mo-
nimuotoiseksi hybridikortteliksi ja tontin tehokkuus kasvaa. Kaavarat-
kaisun mukainen rakentaminen täydentää hyvin alueen kerroksellista ja 
arvokasta kaupunkirakennetta. Suunnitellun rakennuksen korkeus ja 
ilme jatkavat Elannon pääkonttorin räystäs- ja kattolinjoja. Julkisivujen 
käsittelyssä on käytetty alueen arvokkaalle rakennuskannalle tyypillisiä 
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aiheita, kuten selkeälinjaisuutta, muurattua tiilipintaa sekä toistuvuutta 
julkisivujen sommittelussa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta 
merkinnällä (C2). Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan 
alue on keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealuetta. Alueen lä-
heisyydessä on olemassa olevia maanalaisia tiloja. Maanalaisessa 
yleiskaavassa on alueen läheisyydessä esitetty tilavaraukset ohjeelli-
sesti suunnitellulle teknisen huollon tunnelille ja ohjeellisesti suunnitel-
lulle liikennetunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu em. yleiskaavojen 
mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista kehittämällä keskustan elinvoimaisuutta, turvaamalla monipuoli-
sia sijaintipaikkoja yrityksille ja mahdollistamalla elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijoittuu Sörnäisten ja Hakaniemen metroasemien väliselle vyö-
hykkeelle, joka on viime vuosina kehittynyt erityisesti kaupunkikulttuurin 
ja työpaikkojen alueena. Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön eli RKY 2009 -
kohdeluettelon mukaiseen ”Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen” 
-alueeseen. Hakaniemen ympäristö ja Vilhonvuoren alue ovat toimin-
nallisesti kantakaupungille tyypillistä monipuolisesti sekoittunutta ra-
kennetta. Alueen katukuvassa on luonteenomaista, että rakennusten 
kivijaloissa on kattavasti myymälä- ja liiketiloja. Vilhonvuoreen rakentuu 
myös uutta toimitilaa. Alueelle ovat tyypillisiä pienet yritykset, erityisesti 
erikoisliikkeet, etniset kaupat sekä ravintolat ja kahvilat. 

Ympäristöön sijoittuu kattavasti myös julkisia palveluita. Alueen sijainti 
kaupunkirakenteessa muuttuu merkittävästi, kun Kalasataman keskus 
ja aluerakentamishanke toteutuvat; kaupunkirakenteen reunavyöhyke 
muuttuu keskeiseksi kohdaksi kantakaupunkia. Kalasataman lisäksi 
Keski-Pasilan kehittyminen siirtää keskustan painopistettä pohjoisem-
maksi kohti Kallion kaupunginosaa. Tontti on tällä hetkellä rakentama-
ton. Tontilla sijaitsi aiemmin virastorakennus, joka purettiin vuonna 
2017.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2014. Korttelialueet ovat 
yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja 
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. 

Maankäyttösopimus on kaupungin puolesta on hyväksytty kaupun-
kiympäristölautakunnassa 30.8.2022 § 434  ja se on allekirjoitettu.

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 kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan kaupunginmuseon kanssa. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat suunnitelman muotoon ja ryhmitte-
lyyn tontilla sekä julkisivujen ja katonlappeiden käsittelyyn. Lisäksi kan-
nanotoissa tuotiin esiin kunnallistekniikan huomioiminen tontin raken-
tamisen aikana. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
vatyössä siten, että kaavamääräyksiin on asetettu tavoitteita ympäris-
tön huomioon ottamisesta julkisivujen suunnittelussa sekä olemassa 
olevan kunnallistekniikan huomioon ottamisesta rakentamisen aikana.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat kohtuuttomaan lasin määrään julkisivuissa sekä 
Väinö Tannerin kentän huomioimiseen suunnitelmassa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui kaksi kappaletta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.12.2021–17.1.2022, mistä ilmoi-
tettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lintujen huomioimi-
seen rakennuksen julkisivujen käsittelyssä, toiminnan aiheuttamaan 
meluun lähialueen asuinkortteleissa sekä kadunvarsipaikoituksen riittä-
vyyteen alueella.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:
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 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat läheisen päävesijoh-
don sekä sähkökaapelin huomioimiseen rakentamisessa, jätehuollon 
riittävyyteen sekä rakennuksen sommitteluun tontilla ja julkisivujen ja 
katon lappeen jäsentelyyn.

Lisäksi seuraavat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ilmoit-
ti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12715 kartta, päivätty 1.3.2022, päivitetty 
Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12715 selostus, päivätty 1.3.2022, päivi-
tetty Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2021, täydennetty 1.3.2022
4 Muistutukset
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5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus 18.6.2019
5 Maankäyttösopimus (ak 12715)

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

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 669
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HEL 2019-007116 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) korttelin 291 tontin 4 asemakaavan muutoksen 1.3.2022 päivätyn 
piirustuksen nro 12715 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 119

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Hankenumero 2483_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12715 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 291 tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Senaatti-kiinteistöt: 5 000 euroa

Käsittely

01.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Perttu Pulkka, johtava arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi
Oula Rahkonen, arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 27273

oula.rahkonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.01.2022 § 6

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12715 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12715
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 50/2019
Pohjakartta valmistunut: 20.1.2022 Uusinta (ensi tilaus 2019)
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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
17.11.2021 § 52

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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§ 260
Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimisen tukemisesta

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta

1) että uusi veteraaniperinteen yhteyshenkilö tekee 
vuosittain raportin perinnetyön tukemisesta ja eri 
toimijoiden yhteistyön koordinoinnista.

  
2) kartoittaa ne toimet, joihin kaupungin tulisi ryhtyä 

veteraanien perinnettä pohtivan valtioneuvoston 
27.4.2022 asettaman työryhmän selvityksen poh-
jalta. Kyseinen eduskuntaryhmien aloitteesta ase-
tetun työryhmän selvitys valmistunee 31.1.2023 
mennessä. (Matti Niiranen)

Käsittely

Valtuutettu Matti Niiranen ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta

1) että uusi veteraaniperinteen yhteyshenkilö tekee 
vuosittain raportin perinnetyön tukemisesta ja eri 
toimijoiden yhteistyön koordinoinnista.

  
2) kartoittaa ne toimet, joihin kaupungin tulisi ryhtyä 

veteraanien perinnettä pohtivan valtioneuvoston 
27.4.2022 asettaman työryhmän selvityksen poh-
jalta. Kyseinen eduskuntaryhmien aloitteesta ase-
tetun työryhmän selvitys valmistunee 31.1.2023 
mennessä.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Matti Niirasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Matti Niirasen ehdottama toivomusponsi  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holo-
painen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura 
Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Nina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria 
Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 1
Marko Kettunen

Tyhjä: 20
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Anna Karhumaa, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Anna Lemström, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Ranta-
nen, Erkki Tuomioja, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Niirasen ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan selvitystä, miten kaupunki tukee jatkossa suunnitelmallisesti so-
tiemme veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtämisessä 
nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tukea veteraaniperin-
netyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Aloitteen tekijät esittävät li-
säksi selvitystä, miten tulevaisuudessa voidaan varmistaa hyvä yhteis-
työ veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin luottamushen-
kilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Aloitteen tekijät esittä-
vät myös yhteyshenkilön nimeämistä veteraaniperinnetyön tukemiseen 
ja mahdollisesti tarvittavaan koordinointiin.          

Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä vastuuta sotiemme veteraa-
nien kokemuksen ja henkisen perinnön siirtämisestä nuoremmille su-
kupolville. Kaupunginhallitus katsoo, että tällaista toimintaa tehdään 
parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välisenä yh-
teistyönä. Erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai 
muun toimielimen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Aloittees-
sa ehdotettu toiminta toteutuu nykyisessä monien toimijoiden yhteis-
työssä ja hajautetussa toimintatavassa ilman uusien hallinnollisten ra-
kenteiden luomista.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatussuunnitelma, 
opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat kasvattajia ja opet-
tajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa lähialueen 
historiallisen ja kulttuurisen tarjonnan hyödyntämisessä. Toimialan yk-
siköillä on jo nykyisin vakiintuneita yhteistyösuhteita ja -toimintatapoja 
kulttuuriperintöä vaalivien tahojen kanssa.    

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla perinnetyöhön kuuluvat merkkipäi-
vien vietto, erilaiset temaattiset tilaisuudet, aineiston kokoaminen ja säi-
lyttäminen muistiorganisaatiossa sekä kokoelman saattaminen vaivat-
tomasti tarkoituksenmukaisilla tavoilla saataville uusille sukupolville 
museoissa, kulttuurilaitoksissa, kouluissa ja kansalaisjärjestöjen toi-
minnan kautta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tarkoitus nimetä 
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yhdyshenkilö veteraaniperinnetyön tukemiseksi ja eri toimialojen väli-
sen yhteistyön kehittämiseksi.        

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnot. Vas-
taus on lausuntojen mukainen muilta kuin yhdyshenkilön nimeämistä 
koskevan ajankohdan osalta.     

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 670

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

26.09.2022 Poistettiin

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2022 23 (72)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
26.10.2022

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

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

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 119

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

31.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 103

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Matti Niirasen ja 32 muun valtuutetun sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki tukee 
jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perin-
nön siirtämisessä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tu-
kea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi 
esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa 
varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kau-
pungin luottamushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. 
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki nimeäisi jatkossa virkakun-
nasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön 
tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa sotiemme veteraanien koke-
muksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville osa-
na Helsingin kaupungin vastuuta. 

Kuten aloitteessa todetaan, sotiemme veteraanien määrän vähentyes-
sä, toiminta siirtyy perinnön vaalimiseen ja taltioimiseen sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelujen sijaan. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, 
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joka on valtioneuvoston päätöksen (681/1979) mukaisesti toiminut so-
siaali- ja terveysministeriön yhteydessä veteraanipoliittisen yhteistyön 
foorumina, on toimintakertomuksessaan 2017–2021 (10.6.2021) esittä-
nyt erillisen työryhmän perustamista, jossa olisi edustettuna opetus- ja 
kulttuuritoimiala sekä veteraanijärjestöjen edustajat. 

Sosiaali- ja terveystoimi toimi lakkautetun rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan sihteerinä ja koollekutsujana. Painopisteen siirtyessä ve-
teraanien sosiaali- ja terveyspalveluista heiltä saadun arvokkaan perin-
nön vaalimiseen, sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei sosiaali- ja 
terveystoimen entinen rooli ole enää luonteva ja sosiaali- ja terveystoi-
mi tarkastelee siksi uutta rooliaan sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestarin johdolla kevään 2022 aikana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Menneisyyden tunteminen on avain nykyisyyden ymmärtämiseen ja tu-
levan suunnitteluun. Laajasti ajatellen sotiemme veteraanien perinnön 
vaaliminen lisää terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 91

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon: 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien ko-
kemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville 
myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuiten-
kin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimia-
loilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön hel-
pottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata 
erillisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten. 
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Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset ti-
laisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen 
ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattami-
nen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille 
sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa 
sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. 

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–
25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimieli-
men perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huoleh-
dittaisiin siirtymäkaudella. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uhrauk-
sia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyyden 
turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn mer-
kitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä olevien 
veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee olla it-
sestään selvää. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden 
kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtä-
minen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista Helsin-
gin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on tunnis-
tettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muotoja kuin 
eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön ni-
meämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi 
ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällai-
nen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupungin-
museosta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toi-
mijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmu-
kaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnol-
lisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon ää-
rellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toi-
mia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488
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minna.sarantola-weiss(a)hel.fi
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§ 261
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite roskakorien lisäämisestä Vuosaa-
reen

 valtuutettu Mika Raatikaisen aloite Hämeentien palauttamisesta 
ajoneuvoliikenteen käyttöön Hakaniemen silta- ym. töiden ajaksi

 valtuutettu Laura Korpisen aloite yksityisautoilun huomioimisesta 
Helsinkiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa

 valtuutettu Anna Karhumaan aloite koillis-Helsingin liikenneturvalli-
suuden parantamisesta

 valtuutettu Anna Lemströmin aloite oppilaiden anonyymistä ilmoi-
tuskanavasta opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta 
ilmoittamiseen

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite meluaidan saamises-
ta Herttoniemeen

 valtuutettu Elisa Gebhardin aloite moottoriajoneuvojen melunval-
vontajärjestelmien käyttöönotosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 254
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:

 Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Atte Kaleva, ersättare Matti Niiranen
 Arja Karhuvaara, ersättare Laura Rissanen
 Otto Meri, ersättare Seida Sohrabi
 Seija Muurinen, ersättare Heimo Laaksonen
 Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikunen
 Atte Harjanne, ersättare Johanna Sydänmaa
 Pekka Sauri, ersättare Nina Miettinen
 Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen, ersättare Fardoos Helal
 Ilkka Taipale, ersättare Thomas Wallgren
 Pilvi Torsti, ersättare Nita Austero
 Elina Kauppila, ersättare Anna Lemström
 Minja Koskela, ersättare Sandra Hagman
 Petra Malin, ersättare Laura Kolehmainen
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Vesa Korkkula
 Teija Makkonen, ersättare Marko Kettunen
 Tom Packalén, ersättare Mikko Paunio
 Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka
 Laura Kolbe, ersättare Anna Karhumaa 

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Timo Harakka 
 Mari Holopainen

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
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grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 255
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Nora Grotenfelt och Mahad Ahmed valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Anni Sinnemäki och Wille Rydman som er-
sättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Nora Grotenfelt 
och Mahad Ahmed till protokolljusterare med ledamöterna Anni Sinne-
mäki och Wille Rydman 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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§ 256
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sini Korpinens fråga om be-
hovsprövad finansiering för skolor, ledamoten Veronika Honkasalos 
fråga om minskning av den ojämlikhet som uppstått under coronatiden 
och ledamoten Ville Jalovaaras fråga om situationen med den psykia-
triska jouren i Helsingfors.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 257
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2023

HEL 2022-011322 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2023 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.  
1 3 18.1 18  
2 5 1.2 18 frågestund
3 7 15.2 18  
4 9 1.3 18 frågestund
5 11 15.3 18  
6 14 5.4 18  
7 15 12.4 18  
8 17 26.4 18  
9 19 10.5 18 frågestund
10 21 24.5 18  
11 24 14.6 18  
12 25 21.6 16 bokslut
13 33 16.8 18 frågestund
14 35 30.8 18  
15 37 13.9 18  
16 39 27.9 18  
17 41 11.10 18  
18 44 1.11 18 frågestund
19 46 15.11 16 budget 
20 47 22.11 18 budget 
21 50 13.12 16  

  

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när full-
mäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det 
att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling-
en av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med 
anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak instäl-
la ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den 
fastslagna dagen för sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde sänds elektroniskt minst 
fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredragningslis-
tan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunalla-
gen.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 258
Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

HEL 2022-008968 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Janiina Reilamo avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

 valde Marleena Isomaa till ersättare i kultur- och fritidsnämndens id-
rottssektion (personlig ersättare för Kimmo Veijalainen) för stads-
fullmäktiges mandattid. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus 7.7.2022
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 244) Janiina Reilamo (Sannf.) till 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för stadsfullmäkti-
ges mandattid. Janiina Reilamo har 7.7.2022 av personliga skäl ansökt 
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om avsked (ansökan kompletterad 15.9.2022) från sitt förtroendeupp-
drag som ersättare.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar med stöd av 74 § i kommunallagen.

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

Bilagor

1 Ilmoitus 7.7.2022
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 685
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HEL 2022-008968 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Janiina Reilamolle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston  varajäsenen luottamustoimesta

 valitsee Marleena Isomaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lii-
kuntajaoston varajäseneksi (Kimmo Veijalaisen henkilökohtainen 
varajäsen) kaupunginvaltuuston 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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§ 259
Detaljplaneändring för Aspnäsgatan 4 i Sörnäs (nr 12715)

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 4 i kvarteret 
291 i 10 stadsdelen (Sörnäs, Vilhelmsberg) enligt ritning nr 12715, da-
terad 1.3.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskriv-
ningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12715 kartta, päivätty 1.3.2022, päivitetty 
Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12715 selostus, päivätty 1.3.2022, päivi-
tetty Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2021, täydennetty 1.3.2022
4 Muistutukset
5 Osa päätöshistoriaa

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

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller en tomt som ligger i Vilhelmsberg i Sörnäs. 
Detaljplanen gör det möjligt att på tomten bygga en hybridbyggnad som 
kombinerar affärslokaler, verksamhetslokaler och bostäder. Syftet är att 
göra det möjligt att på en privatägd tomt bygga enligt det vinnande bi-
draget i en tomtöverlåtelse- och arkitekturtävling ordnad av Senatfas-
tigheter. På området har man planerat en hybridbyggnad som i huvud-
sak har åtta våningar men på sina högsta ställen elva. Man ska placera 
affärs-, kafé- eller restauranglokaler på byggnadens två första våning-
ar. På de övre våningarna kommer det att finnas bostäder och verk-
samhetslokaler. 

Med detaljplanen har man i synnerhet strävat efter att lösa frågan om 
hur man såväl arkitektoniskt som funktionellt kan anpassa nybyggna-
tion till en särskilt värdefull miljö. I detaljplanen anpassas nybyggna-
dens takfotshöjd och material samt fasadernas komposition och bygg-
nadens form till den befintliga miljön. I fråga om funktioner förstärker 
detaljplanen Vilhelmsbergs karaktär som ett till funktionerna blandat in-
nerstadsområde.

En offentlig gång- och cykelförbindelse går genom tomten från 
Aspnäsgatan mot Göksgränd. I den nu gällande detaljplanen anvisas 
verksamhetslokaler på 20 900 m² vy på tomten. Med detaljplaneänd-
ringen växer tomtens våningsyta med 1 150 m². Den nya våningsytan 
på tomten är totalt 22 050 m² vy, varav 5 340 m² vy utgör bostadsyta 
och 16 710 m² vy våningsyta för verksamhetslokaler. Antalet invånare 
ökar med ca 120.

När detaljplanen genomförts ändras tomten för ämbetsverksbyggnader 
till ett mångsidigt hybridkvarter och tomtens exploateringstal växer. 
Byggandet i enlighet med detaljplanen kompletterar väl områdets skik-
tade och värdefulla stadsstruktur. Den planerade byggnadens höjd och 
framtoning är i linje med Elantos huvudkontor och dess takfots- och 
takhöjd. I fasaderna återfinns teman som är karakteristiska för områ-
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dets värdefulla byggnadsbestånd såsom tydliga linjer och murade te-
gelytor samt upprepningar i fasadernas komposition.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är området ett innerstadsom-
råde med beteckningen C2. Enligt den underjordiska generalplanen för 
Helsingfors 2021 är det fråga om ett område för utveckling under jord i 
centrum. I närheten av området finns det redan nu underjordiska ut-
rymmen. I den underjordiska generalplanen föreslås utrymmesreserve-
ringar för en riktgivande planerad tunnel för tekniskt underhåll och en 
riktgivande planerad trafiktunnel i närheten av området. Den nu utarbe-
tade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda ge-
neralplanerna.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att stimulera livskraften i centrum, erbjuda mångsidiga 
verksamhetsplatser för företag och möjliggöra levande, särpräglade 
och trygga stadsdelar.

Områdets förutsättningar och nuläge

Tomten ligger i området mellan Sörnäs och Hagnäs metrostationer, en 
del av staden som under de senaste åren har utvecklats i synnerhet 
som ett område för stadskultur och arbetsplatser. Planområdet gränsar 
till ett område som tas upp i förteckningen över byggda kulturmiljöer av 
riksintresse RKY (2009) under ”Andelsrörelsernas och industrins Sör-
näs”. Funktionellt har Hagnäs omgivning och Vilhelmsbergs område en 
blandad struktur, karakteristisk för ett innerstadsområde. Känneteck-
nande för områdets gatubild är att det finns mångsidigt med butiks- och 
affärslokaler på gatunivå. I Vilhelmsberg byggs även nya verksamhets-
lokaler. Kännetecknande för området är små företag, i synnerhet spe-
cialaffärer, etniska butiker samt restauranger och kaféer. 

I omgivningen finns även ett täckande utbud av offentliga tjänster. Om-
rådets läge i stadsstrukturen ändras betydligt när Fiskehamnens cent-
rum och områdesbyggnadsprojekt blir färdiga. Från att ha utgjort en av 
stadsstrukturens gränszoner blir området en central del av innerstaden. 
Fiskehamnen och utvecklingen av Mellersta Böle är faktorer som bidrar 
till att stadens centrum förflyttas norrut mot stadsdelen Berghäll. För 
närvarande är tomten obebyggd. På tomten fanns tidigare en ämbets-
byggnad som revs 2017.

För området gäller en detaljplan från 2014. Kvartersområdena är pri-
vatägda. Detaljplaneändringen har utarbetats på ansökan och innehål-
let i detaljplaneförslaget har diskuterats med den sökande.
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Detaljplanens kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplanen. De-
taljplanen ökar områdets värde. 

Staden godkände markanvändningsavtalet för sin del genom stadsmil-
jönämndens beslut 30.8.2022 (434 §) och avtalet har undertecknats.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myn-
digheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kom 
in under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till på-
pekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med 
olika instanser inom stadsmiljösektorn och dessutom med kultur- och 
fritidssektorns stadsmuseum. 

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning och om beredningsmaterialet gällde den planerade byggna-
tionens form och gruppering på tomten samt behandlingen av fasader-
na och takfallen. I ställningstagandena framfördes dessutom att kom-
munaltekniken ska beaktas under byggtiden. De frågor som tagits upp i 
ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet så att man i 
planbestämmelserna har uppställt mål för att under byggtiden ta hän-
syn till miljön i planeringen av fasaderna och till den befintliga kommu-
naltekniken.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om be-
redningsmaterialet gällde den orimliga mängden glas i fasaden och be-
aktandet av Väinö Tanners plan i planeringen.

Det kom in två skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 8.12.2021–17.1.2022, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningarna gällde fåglarna som borde beaktas vid 
behandlingen av byggnadens fasader, bullret som verksamheten orsa-
kar i de omgivande bostadskvarteren och mängden bilplatser vid gatan.
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Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget:

 Helen Elnät Ab 
 samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 kultur- och fritidssektorn (stadsmuseet)

Påpekandena i utlåtandena gällde beaktandet av den närliggande hu-
vudvattenledningen och elkabeln, avfallshanteringens tillräcklighet 
samt byggnadens komposition på tomten och dispositionen av fasa-
derna och takfallet.

Dessutom meddelade samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) att den inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att förslaget var offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan presenteras anmärkningarna och myndig-
hetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammanfattning samt bemö-
tandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av planens målsättning är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av påpekandena.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar och bestäm-
melser och i övrigt material efter att planen varit offentligt framlagd. För 
ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. 
De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12715 kartta, päivätty 1.3.2022, päivitetty 
Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12715 selostus, päivätty 1.3.2022, päivi-
tetty Kylk:n 1.3.2022 päätöksen mukaiseksi
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3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2021, täydennetty 1.3.2022
4 Muistutukset
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus 18.6.2019
5 Maankäyttösopimus (ak 12715)

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

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 669

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) korttelin 291 tontin 4 asemakaavan muutoksen 1.3.2022 päivätyn 
piirustuksen nro 12715 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 119

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Hankenumero 2483_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12715 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 291 tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Senaatti-kiinteistöt: 5 000 euroa

Käsittely

01.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Perttu Pulkka, johtava arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi
Oula Rahkonen, arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 27273

oula.rahkonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.01.2022 § 6

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12715 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12715
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 50/2019
Pohjakartta valmistunut: 20.1.2022 Uusinta (ensi tilaus 2019)
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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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
17.11.2021 § 52

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.1.2022

HEL 2019-007116 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee tonttia Haapaniemenkadun varressa, 
Väinö Tannerin kentän kaakkoispuolella. Tavoitteena on mahdollistaa 
tontille Senaatti-kiinteistöjen järjestämän tontinluovutus- ja arkkitehtuu-
rikilpailun (2019) voittaneen ehdotuksen mukainen ratkaisu: yhdistetty 
liike-, toimitila- ja asuinrakentaminen hybridirakennukseen tyhjillään 
olevalle tontille. Asemakaavaehdotuksen mukaan tontille on mahdollis-
ta sijoittaa pääosin kahdeksan kerroksinen ja korkeintaan 11 kerroksi-
nen liike-, toimisto- ja asuinrakennus. Rakennuksen kahteen ensimmä-
iseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-, kahvila tai ravintolatilaa, ylem-
missä kerroksissa on asumista ja toimitilaa. Tontin läpi mahdollistetaan 
julkinen kävely-yhteys. Arkkitehtuurikilpailun voittaneen Anttinen & Oiva 
Arkkitehdit Oy:n ehdotukseen ”Vannas” perustuva viitesuunnitelma on 
asemakaavatyön pohjana ja tavoitteena on mahdollistaa tontille voitta-
neen ehdotuksen mukainen ratkaisu. Tontilta on aiemmin purettu Kaj 
Saleniuksen vuonna 1974 suunnittelema virastorakennus.
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Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty 
kantakaupunkialueeksi (C2). Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön: viereiset korttelit kuu-
luvat Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Osuusliikkeiden ja te-
ollisuuden Sörnäinen. Elannon ja Osuustukkukaupan monumentaaliset 
punatiiliset hallintorakennukset ja niihin liittyvät elintarviketeollisuuden 
tuotantolaitokset kuvastavat osuusliikkeiden asemaa ja toimintaa 1900-
luvulla. 

Kaupunginmuseo totesi osallistumis- ja arviointivaiheessa antamas-
saan lausunnossa (30.1.2020), että viitesuunnitelman mukainen raken-
nus tuo arkkitehtuurillaan ympäristöönsä sovitetun uuden kerrostuman. 
Uudisrakennukseen esitetty punatiilinen julkisivumateriaali viittaa perin-
teiseen rakennusmateriaaliin lähellä sijaitsevissa ja olleissa teollisu-
usrakennuksissa ja Elannon pääkonttorissa Hämeentiellä. Samalla 
lausunnossa huomautettiin, että 2010-luvulta yleistynyt tapa tuoda ton-
tin korkeampi massa tontin sisäosaan näyttäytyy kuitenkin vieraana 
ympäristössään, samoin uusrationaalinen arkkitehtuuri, jossa julki-
sivussa esiintyvä säännöllinen ruudukko jatkaa fasadia aukkoina katon-
lappeeseen. 

Kaavan vuorovaikutusraportin 8.12.2021 mukaan asemakaavapalvelut 
katsoo suunnitelman jatkavan räystäslinjoiltaan, kattomuodoltaan, julki-
sivujen sommittelultaan sekä materiaaleiltaan Elannon vanhan pää-
konttorin arkkitehtuuria luoden näin yhtenäistä kaupunkitilaa Väinö 
Tannerin kentän ympäristöön. Haapaniemenkadun puolella suunnitel-
ma kytkeytyy korttelin monimuotoisempaan sommitelmaan, jossa osat 
rakennuksista nousevat selkeästi räystäslinjaa korkeammalle. Auko-
tuksen sommittelu ja jatkaminen räystäslinjan yli katon lappeelle liit-
tävät suunnitelman nykyaikaan. 

Kaavaehdotusta ei ole kehitetty museon esittämien huomioiden mukai-
sesti, mitä se pitää valitettavana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 30.1.2020

Lisätiedot
Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 260
Ledamoten Matti Niiranens motion om att stödja arbetet för att be-
vara våra krigsveteraners arv

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att:

1) en ny kontaktperson för veteranernas arv varje år 
utarbetar en rapport om stödet till arvarbetet och 
samordningen av samarbetet mellan aktörerna

  
2) kartlägga de åtgärder som staden bör vidta på basis 

av den utredning som den arbetsgrupp som statsrå-
det tillsatt 27.4.2022 för att fundera på veteranernas 
arv utarbetat. Arbetsgruppen tillsattes på riksdagsg-
ruppernas initiativ. Utredningen lär bli färdig före 
31.1.2023. (Matti Niiranen)

Behandling

Ledamoten Matti Niiranen understödd av ledamoten Ville Jalovaara fö-
reslog följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att:

1) en ny kontaktperson för veteranernas arv varje år 
utarbetar en rapport om stödet till arvarbetet och 
samordningen av samarbetet mellan aktörerna

  
2) kartlägga de åtgärder som staden bör vidta på basis 

av den utredning som den arbetsgrupp som statsrå-
det tillsatt 27.4.2022 för att fundera på veteranernas 
arv utarbetat. Arbetsgruppen tillsattes på riksdagsg-
ruppernas initiativ. Utredningen lär bli färdig före 
31.1.2023.
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Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag.

1 omröstningen

Ledamoten Matti Niiranens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Matti Niiranens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Mari Holo-
painen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura 
Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Nina Mi-
ettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti 
Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria 
Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 1
Marko Kettunen

Blanka: 20
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Anna Karhumaa, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Anna Lemström, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Ranta-
nen, Erkki Tuomioja, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matti Niiranens förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Niiranen och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion 
en utredning om hur staden framöver systematiskt kommer att bidra till 
att våra krigsveteraners upplevelser och själsliga arv överförs till yngre 
generationer och hur staden skulle kunna stödja de organisationer och 
andra aktörer som arbetar med arvet efter veteranerna. Dessutom fö-
reslår de som väckt motionen en utredning om hur staden i framtiden 
kan garantera ett gott samarbete mellan de organisationer som värnar 
om arvet efter veteranerna, stadens förtroendevalda och undervis-
nings- och kulturväsendet. De som väckt motionen föreslår även att 
staden utnämner en kontaktperson som ska stödja arbetet med vetera-
nernas arv och vid behov ansvara för samordning.

Stadsstyrelsen anser att ansvaret för att överföra våra krigsveteraners 
erfarenheter och själsliga arv till yngre generationer är av yttersta vikt. 
Stadsstyrelsen anser också att det bästa forumet för sådan verksamhet 
är samarbete mellan civilsamhället och sektorerna. Det är inte motive-
rat att inrätta en särskild arbetsgrupp eller ett annat organ för att stödja 
arbetet med veteranernas arv. Den verksamhet som föreslås i motio-
nen genomförs precis som hittills decentraliserat i samarbete mellan ett 
flertal aktörer utan att nya förvaltningsstrukturer behöver skapas.

Inom fostrans- och utbildningssektorn uppmanas fostrare och lärare i 
planen för småbarnspedagogik, läroplanerna och examensgrunderna 
att utnyttja närområdets historiska och kulturella utbud i samarbete 
med andra sektorer och organisationer. Sektorns enheter har redan 
etablerade samarbetsförhållanden och former av samarbete med aktö-
rer som värnar om kulturarvet. 

Inom kultur- och fritidssektorn förvaltas arvet efter veteranerna genom 
att högtidlighålla märkesdagar, ordna evenemang med olika teman, 
samla in och lagra material i minnesorganisationen och göra samlingen 
enkelt och ändamålsenligt tillgänglig för nya generationer i museer, kul-
turinstitutioner och skolor samt genom medborgarorganisationers verk-
samhet. Kultur- och fritidssektorn har för avsikt att utnämna en kontakt-
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person för att stödja arbetet med veteranernas arv och utveckla sam-
arbetet mellan sektorerna.

Fostrans- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och so-
cial- och hälsovårdsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandena med undantag av tidpunkten då 
kontaktpersonen utses.  

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 670

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

26.09.2022 Poistettiin

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 119

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta 
sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyi-
sellään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupol-
ville. Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun 
historia otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kan-
sallisten juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraani-
perinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellise-
na. Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateri-
aalit mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työr-
yhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen 
historiallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintu-
neita yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien ta-
hojen kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään ni-
metä, niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön 
nimeämistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei 
ole varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

31.05.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 103

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Matti Niirasen ja 32 muun valtuutetun sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon: 

”Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki tukee 
jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perin-
nön siirtämisessä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tu-
kea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi 
esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa 
varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kau-
pungin luottamushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. 
Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki nimeäisi jatkossa virkakun-
nasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön 
tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri toimijoiden kesken.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa sotiemme veteraanien koke-
muksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville osa-
na Helsingin kaupungin vastuuta. 

Kuten aloitteessa todetaan, sotiemme veteraanien määrän vähentyes-
sä, toiminta siirtyy perinnön vaalimiseen ja taltioimiseen sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelujen sijaan. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, 
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joka on valtioneuvoston päätöksen (681/1979) mukaisesti toiminut so-
siaali- ja terveysministeriön yhteydessä veteraanipoliittisen yhteistyön 
foorumina, on toimintakertomuksessaan 2017–2021 (10.6.2021) esit-
tänyt erillisen työryhmän perustamista, jossa olisi edustettuna opetus- 
ja kulttuuritoimiala sekä veteraanijärjestöjen edustajat. 

Sosiaali- ja terveystoimi toimi lakkautetun rintamaveteraaniasiain neu-
vottelukunnan sihteerinä ja koollekutsujana. Painopisteen siirtyessä ve-
teraanien sosiaali- ja terveyspalveluista heiltä saadun arvokkaan perin-
nön vaalimiseen, sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, ettei sosiaali- ja 
terveystoimen entinen rooli ole enää luonteva ja sosiaali- ja terveystoi-
mi tarkastelee siksi uutta rooliaan sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestarin johdolla kevään 2022 aikana. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Menneisyyden tunteminen on avain nykyisyyden ymmärtämiseen ja tu-
levan suunnitteluun. Laajasti ajatellen sotiemme veteraanien perinnön 
vaaliminen lisää terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 91

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon: 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien ko-
kemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville 
myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuiten-
kin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimia-
loilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön hel-
pottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata er-
illisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten. 
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Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset ti-
laisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen 
ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattami-
nen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille 
sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa 
sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta. 

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvot-
telukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–
25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimieli-
men perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huoleh-
dittaisiin siirtymäkaudella. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uh-
rauksia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyy-
den turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn 
merkitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä ole-
vien veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee ol-
la itsestään selvää. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden 
kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtä-
minen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista 
Helsingin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on 
tunnistettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muoto-
ja kuin eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön ni-
meämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi 
ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällai-
nen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupungin-
museosta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toi-
mijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmu-
kaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnol-
lisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon ää-
rellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toi-
mia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488
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minna.sarantola-weiss(a)hel.fi
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§ 261
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Fullmäktigemotioner

 ledamoten Ville Jalovaaras motion om flera skräpbehållare till 
Nordsjö

 ledamoten Mika Raatikainens motion om att återställa Tavastvägen 
för fordonstrafik medan bro- och andra vägarbeten pågår i Hagnäs

 ledamoten Laura Korpinens motion om beaktande av privatbilismen 
i samband med stadsplanering och planläggning av Helsingfors

 ledamoten Anna Karhumaas motion om att förbättra trafiksäkerhe-
ten i nordöstra Helsingfors

 ledamoten Anna Lemströms motion om en anonym anmälningska-
nal där elever kan anmäla lärares osakliga beteende eller trakasse-
rier

 ledamoten Ville Jalovaaras motion om ett bullerskydd till Hertonäs

 ledamoten Elisa Gebhards motion om införande av system för bul-
lerkontroll av motorfordon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 254, 255, 256, 257, 260 ja 261 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 258 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 259 §.

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

254, 255, 256, 257, 260 och 261 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

258 § 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

259 § 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

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Nora Grotenfelt Mahad Ahmed

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.11.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 01.11.2022.


