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Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Kaleva, Atte
Kivelä, Mai läsnä § 42-48, poistui klo 17:10
Lovén, Jape
Modig, Silvia läsnä § 42-48, poistui klo 17:10
Rantanen, Tuomas
Soininvaara, Osmo
Hamro-Drotz, Dennis varajäsen

Muut

Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Saarinen, Raimo K maankäyttöjohtaja

läsnä § 42-45
Stauffer, Jaakko tekninen johtaja

läsnä § 42-45
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu-

päällikkö
Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Sulkko, Katja kokouksen sihteeri
Tähtinen, Kaisu pöytäkirjanpitäjä
Ahonen, Pertti it-asiantuntija
Patrikainen, Esko yksikön päällikkö
Hildén Sari rakennetun omaisuuden hallinta-

päällikkö
läsnä § 44

Puheenjohtaja
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Anni Sinnemäki apulaispormestari
42-56 §

Esittelijät

Silja Hyvärinen vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja
42-56 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisu Tähtinen yksikön päällikkö
42-56 §
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§ Asia

42 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

43 Asia/2 Ilmoitusasiat

44 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloitteesta koskien kau-
pungin tilojen käytön helpottamista

45 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Suzan Ikävalkon ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämistä

46 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta koskien Pu-
hoksen, Vallilan konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämistä

47 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksella kau-
punginvaltuutettu Sirkku Ingervon ja 9 muun valtuustoaloitteesta kos-
kien agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamista kaupunkiin

48 Asia/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

49 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Vt 2 Pori-Helsinki -kehittä-
misselvityksestä

50 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
opetustoimen resurssien lisäämistä

51 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kii-
reettömien terveyspalvelujen järjestämistä

52 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien var-
haiskasvatusta

53 Asia/11 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
nuorisotyötä

54 Asia/12 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Seija Muurisen ja 25 muun talousarvioaloitteesta 
Aino Acktén huvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä
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55 Asia/13 Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen vahin-
gonkorvauspäätöksestä

56 Asia/14 Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen vahin-
gonkorvauspäätöksestä
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§ 42
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jaksi jäsen Atte Kalevan ja varatarkastajaksi jäsen Mai Kivelän.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 2 (51)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/2
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 43
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017 hyväksymä asemakaava ja asemakaa-
van muutos on tullut voimaan:

Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila, osat kortteleita 17105–17113, osa 
korttelia 17053 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12360 
osat 1–2, Keski-Pasilan Ratapihakorttelit). Aluetta rajaavat lännessä 
Pasilankatu, idässä rautatiealue laitureineen ja pohjoisessa rantarata. 

Helsingissä 30.6.2017

Seuraavat kaupunginvaltuuston 7.6.2017 hyväksymät asemakaavat ja 
asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Malmi, Malmin lentokenttä, osa korttelia 38339, katu- ja lähivirkistysalu-
eet, tontti 38332/2, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Tapa-
ninkylä, Tapanila, osa kortteleita 39282 ja 39284, katu- ja lähivirkistysa-
lueet, kortteli 39312, katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet, Suur-
metsä, Puistola, katu- ja rautatiealueet sekä kaupunginosan raja, muo-
dostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280–39284 (piirustus nro 12380, 
Fallkullan kiila): Alue sijaitsee Tapanilassa pääradan varressa, ja sitä 
rajaavat mm. Joutsentie, Jäkälätie, päärata ja Suurmetsäntie, jotka osin 
kuuluvat alueeseen sekä Malminkaari.

Mellunkylä, Kontula, kortteli 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja 
puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 47168 (piirustus nro 
12088, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alue): Alue sijait-
see Kontulan ostoskeskuksen vieressä ja sitä rajoittavat mm. Kontulan-
tie, Kontulankaari ja Keinulaudantie, jotka osin sisältyvät alueeseen, 
sekä Lirokuja.

Helsingissä 28.7.2017

Kaupunginvaltuuston 27.4.2016 § 116 hyväksymä asemakaavan muu-
tos on tullut voimaan: Pitäjänmäki, Reimarla, tontit 46117/11 ja 14 sekä 
katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12349, Sulkapolun ympäristö): Sul-
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kapolku 1 ja 3, Pitäjänmäentie 25, Turkismiehentie 2, Kolkkapojanpol-
ku. 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus 
on 23.12.2016 hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on 6.6.2017 
hylännyt valituslupahakemuksen.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on 
tullut voimaan: Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54053/1–3 sekä katu- ja 
puistoalueet (piirustus nro 12429): Neitsytsaarentie 2, 4, 6 ja 8. Aluetta 
rajaavat mm. Kallvikintie, Mustalahdentie ja Neitsytsaarentie, jotka osin 
kuuluvat alueeseen. 

Helsingissä 4.8.2017

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 44
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien kaupungin tilojen käytön helpottamista

HEL 2017-001313 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungilla on asukas- ja kulttuurikäyttöön sopivia tiloja yli 1400 kpl. 
Osalla hallintokunnilla on käytössä tilojen sähköisiä vuokraus- ja va-
rausjärjestelmiä: opetustoimella Webtimmi sekä kulttuurikeskuksella ja 
liikuntavirastolla Innofactor Primen -järjestelmät. 

Opetustoimi vuokraa tilojaan Webtimmi–ohjelmiston kautta keskitetysti. 
Rekisteröityneet käyttäjät, kuten yhdistykset ja yritykset, voivat varata 
tilat suoraan sähköisesti. Myös liikuntavirastolla tilojen varaaminen on 
keskitettyä. Muilla virastoilla tilojen varaaminen on hajautettu tilaa hal-
linnoivan toimijan vastuulle. 

Kulttuuritoimen ja liikuntatoimen järjestelmiin on integroitu muita toimin-
toja, kuten henkilöstö- ja laiteresurssien varaamista sekä tilavuokran 
maksatusta. Sosiaali- ja terveystoimella sekä nuorisotoimella ei ole 
käytössä sähköistä varausjärjestelmää, vaan tilojen varaaminen tai 
vuokraaminen sovitaan sähköpostitse tai puhelimitse asianomaisesta 
tilasta vastaavan henkilön kanssa. Kulttuurin ja kasvatuksen toimiala 
uusii parhaillaan sähköisiä varausjärjestelmiä kulttuuritoimen ja liikunta-
toimen osalta. Liikuntavirasto on ottamassa käyttöön uutta varausjär-
jestelmää, Enkoraa. Koulusalit ovat olleet haettavissa kaudelle 2017-
2018 Timmi–järjestelmässä, mutta myös nämä tilat siirtyvät Enkoraan. 
Uusi järjestelmä helpottaa tilojen hakua.

Kirjasto on kehittänyt Varaamo -järjestelmää, joka otettiin koekäyttöön 
2016 alusta. Järjestelmässä asukkaat voivat varata tiloja suoraan jär-
jestelmästä, josta näkee vapaana olevat tilat. Tällä hetkellä Varaamon 
piirissä on 90 tilaa ja laitetta. Kirjaston tilojen varaamisen lähtökohta on 
periaatteessa ollut yksinkertaisempi kuin muilla toimialoilla esimerkiksi 
opetustoimessa. Kirjaston aukioloajat ovat pitkät. Tällöin tilojen valvon-
ta on kaiken aikaa läsnä. Lisäksi kirjastojen käyttäjäkuntana on periaat-
teessa kaikki asukkaat. Varaamo-ohjelman kehittämistä jatketaan 
muun muassa sähköisen maksamisen osalta. Tavoitteena kaupungin 
tilojen varaamisjärjestelmiä kehitettäessä on hyödyntää avointa rajapin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 5 (51)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

taa, joka mahdollistaa erilaisten tilojenvaraamisohjelmien yhteensopi-
vuuden.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä vs. toimialajohtajan seitsemännen esityksen 
kokouksen kolmantena asiana.

Asian aikana asiantuntijana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikkö Hildén Sari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52
2 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin innovaatiorahastosta on vuosina 2016 ja 2017 rahoitettu 
kolmea tilojen sähköiseen varaamiseen ja lukituksen kehittämiseen liit-
tyvää hanketta. Näitä ovat kaupungin kirjaston Varaamo -hanke, Forum 
Viriumin Kalasataman Joustotilat -hanke sekä Kliffa Innovationsin han-
ke. Joustotilat ja Kliffa Innovationsin hankkeissa kehitetään tilojen säh-
köistä lyhytaikaista vuokraamista ja lukitusta. Myös Helsingin kaupun-
gin asunnoissa on otettu käyttöön vuokratalojen tilojen sähköistä varaa-
mista talojen asukkaille kerhotilojen ja pesulatilojen osalta. Uusia toi-
mintatapoja otetaan käyttöön sitä mukaa kuin teknologia ja käytännöt 
kehittyvät.

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen asetti 17.3.2014 työryhmän to-
teuttamaan opetusviraston ja liikuntaviraston kokeilua, jossa liikuntavi-
rasto vastasi liikuntatilojen käytöstä. Työryhmän työn ja kokeilujen tu-
loksena apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja sivistystoimen viras-
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topäälliköt sopivat 16.6.2015, että koulujen liikuntatilojen hallinta siirret-
tiin kokonaisuudessaan liikuntavirastolle alkaen 1.6.2017. Koulun oma 
liikuntatilojen iltakäyttö on maksutonta.

Selvityksen mukaan koulut hakevat liikuntaviraston sähköisessä järjes-
telmässä kullekin kaudelle tarvitsemansa ilta- ja vapaa-ajankäytön ajat 
liikuntatiloista.  Muissa tapauksissa koulujen on haettava vähintään 
kaksi viikkoa aikaisemmin tiloja omaan käyttöönsä. Äkillisissä, pakotta-
vissa tilanteissa koululla on oikeus käyttää liikuntatilojaan.  Tällaisella 
pakottavalla tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa koulu tarvitsee tiloja 
ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman tapahtuman vuoksi eikä 
koululla ole mahdollisuuksia saada muita tiloja tähän tarkoitukseen. 
Koulun on välittömästi tällaisen tarpeen ilmaannuttua ilmoitettava 
asiasta liikuntavirastolle.

Liikuntavirasto hallinnoi ja jakaa vuoroja koulusaleihin arkisin klo 17-21 
ja viikonloppuisin klo 8-21 sekä koulujen loma-aikoina. Arkisin klo 17 
asti toiminta ja toimijat on edelleen rehtorin ja koulun johdon päätettä-
vissä kohdistuen esim. iltapäiväkerhoihin ym. aikaisen iltapäivän har-
rastuksiin.

Lautakunnat ovat ennen organisaatiomuutosta ohjeistaneet tilavuokrien 
hinnoittelua ja tilojen käytön priorisointia hallintokuntien tavoitteiden ja 
tarpeiden pohjalta. Liikuntalautakunta päätti 11.4.2017 kokouksessaan 
sekä liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakojärjestyksestä ja -perusteista sekä koulujen liikuntasalien ilta- ja va-
paa-ajan käyttövuorojen jakojärjestys ja -perusteista.

Kaupungin toimitilojen korjaus- ja uusinvestoinneissa otetaan jatkossa 
tilojen asukaskäytön tarpeet paremmin huomioon hankkeiden tavoittei-
den asettelussa ja suunnittelussa. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
tilojen osastointiin, sähköinen lukitukseen, kulunvalvontaan ja turvalli-
suuden hallintaan, jotta ulkopuolisten tiloissa liikkumista voidaan pa-
remmin hallita.

Kaupunginjohtaja päätti 7.9.2016 johtajistokäsittelyssä merkitä Asukas 
ja yhteistyö alueilla -työryhmän loppuraportin tiedoksi. Samalla kaupun-
ginjohtaja päätti todeta, että työryhmän ehdottamat kaupungin julkisten 
palvelutilojen käyttöä koskevat periaatteet otetaan huomioon kaupun-
gin tulevan osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelussa ja kaupun-
ginkansliassa valmisteltaessa toimitilojen käyttöön liittyviä ohjeita ja 
maksuja koskevia päätöksiä. Työryhmä totesi muun muassa, että tule-
vien toimialalautakuntien tulisi linjata ja päättää yhdenmukaisista mak-
suista, tilojen yhteiskäyttöperiaatteista ja maksuttoman käytön kritee-
reistä.
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Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 19.4.2017 asettaa työryh-
män valmistelemaan kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tiloille lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja. 
Työryhmän tulee määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perus-
periaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. 
Työryhmän valmistelee erityisesti maksuttoman käytön periaatteet sekä 
selvittää omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset linjaukset 
asukkaiden tilankäytöstä. Asukaskäytöllä tarkoitetaan toimintaa, joka 
tapahtuu tilojen varsinaisen käyttäjän toiminnan ulkopuolella. Työryh-
män laatii esityksensä siten, että linjaukset voidaan ottaa huomioon 
vuoden 2018 talousarvion päätöksenteon yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52
2 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 52

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 38



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 8 (51)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 45
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Suzan Ikävalkon ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämistä

HEL 2017-003509 T 00 00 03

Hankenumero 5264_133

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Rantanen: Pyydän esitystä pöydälle tarkempaa pohdintaa var-
ten

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki pyrkii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
määrittelemän omistajastrategian mukaisesti luopumaan rakennuksis-
ta, joissa ei harjoiteta kaupungin omaa toimintaa eikä tiloille ole muuta 
kaupungin omaa käyttöä. Lapinlahden alueen sairaalakäytöstä on luo-
vuttu vuonna 2006 eikä kaupungin tavoitteena ole ottaa aluetta uudel-
leen sote- eikä muuhunkaan käyttöön. 
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Nykyinen toiminta rakennuksissa on luonteeltaan väliaikaista ja tiloja 
onkin vuokrattu lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla eikä nykyisiltä vuok-
ralaisilta perittävä vuokra kata edes rakennusten nykyisiä investointeja 
kaupungin tilaohjeiden mukaisesti. Väliaikaista toimintaa koskevat il-
moittelu-, viestintä- ja markkinointitoimet ovat nykyisten toimijoiden vas-
tuulla.    

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Lapinlahden sairaala-aluetta 
kehitetään siten, että rakennuksille haetaan kilpailumenettelyn kautta 
uusi omistaja, jolla on visio alueen ja rakennusten uudesta käytöstä se-
kä tahto ja taloudelliset edellytykset kunnostaa nykyiset suojellut raken-
nukset ja huolehtia rakennusten kunnosta myös jatkossa. Kilpailun läh-
tökohdiksi määritellään suunnitteluperiaatteet ja sen tuloksen pohjalta 
laaditaan asemakaavan muutos. Museovirasto valvoo alueen suoje-
luarvojen säilymistä.

Vanhat arvokkaat kohteet säilyvät parhaiten kunnossa, kun omistajana 
on taho, joka voi pitää rakennukset jatkuvassa käytössä sekä huoltaa 
ja ylläpitää rakennuksia kaiken aikaa. Myös nykyiset toimijat alueella 
voivat tehdä tarjouksen ryhtyä rakennusten omistajiksi. Alueella mah-
dollinen toiminta tulee todennäköisesti ideakilpailussa hyvin monipuoli-
sesti esille sisältäen mm. aloitteessa mainitut asiat. Niiden huomioimi-
nen tässä vaiheessa on tilapäisten toimijoiden resurssien varassa. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että väliaikaisten vuokralaisten 
nykytoiminta on hyvä alueen elävöittämiselle ennen kilpailusta saata-
vien ideoiden jatkotyöstämistä ja että kansalaisten Lapinlahtea kohtaan 
osoittama aktiivisuus on ideoita antavaa myös alueen tulevalle kehittä-
miselle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Lapinlahden puis-
to säilytetään kaikille mahdollisimman avoimena alueena ja sen kulttuu-
rihistorialliset arvot säilytetään. Aluetta kehitetään siten, että tulevalle 
toimijalle voidaan luoda edellytykset ideansa mukaiseen taloudelliseen 
toimintaan Lapinlahden alueella. 

Voimassa olevassa asemakaavassa on varattu paikka laiturille. Ranta-
muuri on erittäin huonokuntoinen ja se on aluesuunnitelmassa esitetty 
kiireellisesti korjattavaksi. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 
450 000 euroa. Hanke ei ole investointiohjelmassa lähivuosina. Ennen 
rantamuurin korjaamista ei siihen tukeutuvia laiturirakenteita voida to-
teuttaa turvallisesti. Sairaalarakennuksen toimijoille on alustavissa kes-
kusteluissa osoitettu paikka väliaikaiselle laiturille sairaalarakennuksen 
länsipuolelta. Laituripaikkojen vuokraamisesta ja mahdollisesta toteut-
tamisesta vastaa liikuntatoimen merelliset palvelut.
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Lapinlahden Lähteen, Tilajakamon ja muiden kiinteistön vuokralaisten 
sekä kaupunkiympäristön toimialan eri palvelujen kanssa on säännölli-
sissä tapaamisissa keskusteltu opastamistarpeista. Pelastuslaitoksen 
vaatimat alueopasteet on aikanaan asennettu kiinteistöviraston toimes-
ta. Katualueilla ja puistossa opastaminen tapahtuu liikennemerkein. Ja-
lankulkijoiden opastaminen alueelle on puutteellista, ja lisää opasteita 
tarvitaan. Lapinlahden sairaala puistoineen on merkittävä kulttuurikoh-
de, jonka saavutettavuutta tulee parantaa. Muu palveluiden mainosta-
minen puistossa ei ole toivottavaa. Kiinteistön palveluiden esiin tuomi-
nen ja markkinointi tulisi tehdä toimijoiden toimesta kiinteistön alueella.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Suzan Ikävalko ja 47 muuta valtuutettua ovat teh-
neet 22.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Aloite Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämiseksi

Kaupunkilaiset ja matkailijat ovat pikkuhiljaa löytäneet Lapinlahden 
vanhan sairaalaympäristön, joka on sekä historialtaan että ympäristöl-
tään ainutlaatuinen ja helposti saavutettava, vain 10 minuutin kävely-
matkan päässä Kampista tai Ruoholahden metroasemalta. Lapinlahti 
tarjoaa vehreän miljöön tiivistyvän kaupunkirakenteen vieressä. Lapin-
lahden Lähde järjestää vanhalla sairaala-alueella nykyisin päivittäistä 
toimintaa mm. kahvila Lähteellä, tapahtumissa, galleriassa, Puodissa ja 
Patinassa sekä saunalla. Lapinlahden Lähteellä järjestettiin vuonna 
2016 lähes 200 tapahtumaa ja talossa vieraili 50 000 ihmistä. Vuokra-
laisia on noin 80, joista monet ovat pienyrittäjiä.

Lapinlahden Lähde on Suomen mielenterveysseuran, Pro Lapinlahti-
yhdistyksen ja monien muiden yleishyödyllisten toimijoiden aloite mie-
len hyvinvoinnin ja kulttuurin keskukseksi. Talossa toimii myös Osuus-
kunta Tilajakamo sekä hävikkiruokaravintola Loop. Paikka tarjoaa vir-
kistymisen lisäksi mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ja työllistymi-
seen.

Helsingin kaupunkistrategia on monessa kohtaa yksi yhteen Lapinlah-
den sairaalassa tapahtuvan toiminnan kanssa. Samaa kaupungin stra-
tegian toivomaa kansalaisaktiivisuutta on syntynyt myös Konepaja Bru-
nolle, teurastamolle, Kaapelitehtaalle, Pasilan kääntöpöydälle ja Hiet-
sun Paviljonkiin. Tätä toimintaa voitaisiin nostaa esiin esimerkiksi yhtei-
sellä markkinoinnilla, josta kaupunki hyötyisi myös matkailun kautta.

Jotta Lapinlahden aluetta ja sen potentiaalia voitaisiin täysimääräisesti 
hyödyntää, tarvitsee se tukea Helsingin kaupungilta. Lapinlahdessa on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 11 (51)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

esimerkiksi suuri tarve kehittää alueen opastusta, jotta ihmiset rohkais-
tuisivat poikkeamaan tontille. Nyt on sovittu minimaalisista opasteista 
kaupungin kanssa, mutta ne eivät riitä ilmaisemaan mitä talossa ja ton-
tilla tapahtuu. Kaupungilta on myös toivottu vihreää valoa, jotta rantaan 
saataisiin laituri, koska alueella on päivittäin lämpiävä sauna. Kaupun-
gin kanssa voimassa oleva vuokrasopimus on puolestaan pian katkolla 
ja ilman näkyvyyttä on toimintaa vaikea luoda pitkäjännitteisesti.

Yllä olevaan viitaten me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvit-
tää, miten vanhaa sairaala-aluetta voidaan edelleen kehittää kaikille 
kaupunkilaisille avoimena kiinnostavana kohteena. Tähän liittyen esi-
tämme seuraavia asioita:

- Mahdollisuudet lisätä viestintää ja markkinointia sekä konseptoida 
alue mahdollisimman avoimeksi kaikille.
 
- Nykyisten ja uusien vuokralaisten toiminnan jatkumisen edellytykset.  

- Mahdollisuudet lisätä toimintaa alueella esimerkiksi leipomon ja ravin-
tolan myötä.
 
- Mahdollisuudet myöntää rahoitusta ja rakennuslupa laiturille ja vähin-
tään väliaikaisen ponttonilaiturin pystyttämiseen kesän 2017 aikana.
 
- Kaupunkipyöräpisteen sijoittamista alueelle.

Lisäksi esitämme, että kaupunki huolehtii yhteistyössä Lapinlahden 
Lähteen kanssa siitä, että alueelle ja sen ulkopuolelle saadaan riittävät 
opasteet kävijöiden ohjaamiseen."

Kaupunki teetti suunnitelmat rakennusten korjauksesta sosiaaliviraston 
käyttöön 2010-luvun alussa mutta hankkeesta luovuttiin vuonna 2013. 
Rakennusten korjauksen kustannusarvio oli silloin noin 40 miljoonaa 
euroa. Kustannusarviot rakennusten korjaamisesta myös muihin käyt-
tötarkoituksiin ovat vähintään samaa suuruusluokkaa. 

Kaupunki on investoinut Lapinlahden sairaalan päärakennukseen noin 
7 miljoonaa euroa yksinomaan vaipan korjaukseen vesivuotojen korjaa-
miseksi siten, että tilat eivät vaurioidu lisää.

Rakennussuojelulain nojalla suojeltujen rakennusten uutta käyttöä ra-
joittavat rakennusten ja ympäristön suojeluarvot ja rakennuslupien 
osalta myös alueella voimassa oleva asemakaava, jossa rakennukset 
ovat sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa varten osoitettuja. Alueelle val-
mistellaan toteuttamiskilpailua ja sen pohjalta asemakaavan muutosta. 
Alueen suunnitteluperiaatteet käsitellään ennen kilpailua kaupunkiym-
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päristölautakunnassa. Museovirasto valvoo alueen suojeluarvojen säi-
lymistä.

Lapinlahden sairaalan puisto on kaikille avoin yleinen puisto, jolle on 
laadittu suojeluasemakaava. Puistosta on laadittu puiston historiaselvi-
tys, kasvillisuusinventointi sekä hoito- ja kehittämissuunnitelma. Puisto 
on kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan valtakunnallisestikin erittäin 
merkittävä kokonaisuus 1800-luvulta, ja se on kehittynyt osana sairaa-
lan toimintaa ja hoitomenetelmiä. Kiinteistön toimintaa tulee kehittää si-
ten, että toiminta tukee puiston kulttuurihistoriallisten arvojen säilymis-
tä.

Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa on tehty laaja asukasyh-
teistyö alueen puistojen kehittämisen tarpeista ja toimenpiteistä. Alue-
suunnitelman on hyväksynyt yleisten töiden lautakunta ohjeellisesti 
noudatettavaksi (11.4.2017). Asukkaat ovat toivoneet Lapinlahden enti-
sen sairaala-alueen kehittämistä kulttuuripalveluiden ja virkistystoimin-
nan keskuksena. Lapinlahden sairaalan puisto on suuri ja merkittävä vi-
heralue, joka palvelee tehokkaasti rakennettuja Ruoholahden ja Etu-
Töölön kaupunginosien asuinalueita, joilla on suhteellisen vähän virkis-
tysaluepinta-alaa asukasta kohden tai se on vähenemässä. Kaavoituk-
sessa tullaan jatkosuunnittelussa huomioimaan viheralueiden verkos-
ton ja palveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Lapinlahden sairaala-
puisto on Seurasaarenselän rantavyöhykettä ja Länsipuiston eteläisin 
osa. Länsipuisto on läntisin Helsingin vihersormista eli laajoista, merel-
tä metsiin ulottuvista viheraluevyöhykkeistä. Helsingin viher- ja virkis-
tysverkoston kehittämissuunnitelman (VISTRA II, 2016) mukaisesti La-
pinlahden virkistyskäytön edistäminen ja rakennusten hyödyntäminen 
tavoitteen edistämiseksi on koko Helsingin viher- ja virkistysverkoston 
kannalta tärkeä kehittämiskohde.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 10
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Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Ikävalko Suzan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.3.2017 asia 
10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen valtuustoaloitteesta kos-
kien Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja Tukkutorin kehittämistä

HEL 2017-001950 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
lausuntoa varten selvitetään mahdollisuutta laatia Puhoksen nykyisen 
omistajatahon kanssa yhteistyösopimus ja uusi maanvuokrasopimus si-
ten, että ostoskeskuksen säästettävän vanhan osan konseptointi ja 
kunnostaminen sidotaan ostoskeskuksen yhteyteen kaavoitettevan 
asumiseen tarkoitetun lisärakennusoikeuden luovutukseen.

Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää mahdollisuutta kilpailuttaa uusi ra-
kennusoikeus niin, että luovutusehtoihin sisältyy kaupungin omistuk-
seen hankittavan ostoskeskuksen säästettävän osan konseptointi, kun-
nostaminen ja hallinta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Puotinharjun Puhos –ostoskeskus-
ta, Vallilan konepaja-aluetta ja Tukkutoria kehitettäisiin Kaapelitehtaan 
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toimintamallia soveltamalla. Tällöin kaupunki ostaisi rakennukset omis-
tukseensa, peruskorjaisi ne ja vuokraisi yrityksille.

Puotinharjun Puhos

Yleistä

Puotinharjun ostoskeskus sijaitsee kauppakeskus Itiksen naapurissa 
kaupungin omistamalla noin 29 000 m²:n suuruisella tontilla. Kaksiker-
roksinen ostoskeskus on rakennettu vaiheittain vuosina 1965-1989 ja 
sen laajuus on noin 17 000 k-m². Rakennukset kaipaavat peruskorjaus-
ta ja kaupallisesti ostoskeskus on jäänyt Itiksen varjoon. Rakennus on 
keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. Yhtiössä on noin 25 
osakasta, joista suurimmat ovat Sponda, Hok-Elanto, Kesko ja Ilmari-
nen. Maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 asti.

Kehittämisestä

Kuten aloitteessa on esitetty, kaupallisen toiminnan jatkaminen Puhok-
sessa on tarkoituksenmukaista jo pelkästään siksi, että sen vanha osa 
tultaneen suojelemaan: myymälä- ja palvelutiloiksi suunniteltua raken-
nusta ei välttämättä ole helppoa eikä edes tarkoituksenmukaista muun-
taa täysin toisenlaiseen käyttöön. 

Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona esitetty idea etnisesti profiloituneesta 
kauppahallista on kannatettava: kaupallisen toiminnan menestyminen 
kauppakeskus Itiksen vieressä ja Prisman sekä syksyllä 2017 avautu-
van Keskon Easton-keskuksen läheisyydessä edellyttää vahvasti oma-
leimaista muista toimijoista poikkeavaa profiilia. Onnistuneen profiilin 
löytäminen mahdollistaisi kohteen kehittymisen jopa niin sanotuksi des-
tinaatio-kohteeksi, joka houkuttelisi kävijöitä laajemmaltakin alueelta. 
Maailmalla on useita esimerkkejä tällaisista onnistuneista hankkeista.

Puhoksen hajautunut omistajarakenne vaikeuttaa kohteen kehittämistä. 
Omistuksen siirtyminen yhdelle omistajalle mahdollistaisikin kohteen 
kehittämisen nykyistä tehokkaammin. 

Kaupunkiympäristölautakunnan mielestä ei kuitenkaan ole tarkoituk-
senmukaista, että kaupunki lunastaisi kohteen jo pelkästään siksi, että 
kaupungilla ei ole sellaista osaamista, mitä pienenkin kauppa- tai os-
toskeskuksen kaupallisen konseptin kehittäminen, manageeraaminen 
ym. menestyksekäs ylläpito edellyttää. Kaupunki voisi edelleen maano-
mistajan roolissa olla mukana toiminnassa, mutta kohteen kaupallinen 
kehittäminen ja toiminta tulisi tapahtua ammattimaisesti yksityisen, ny-
kyisen tai tulevan, omistajan toimesta.
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Kaavoituksellisesti aloitteen sisältöä voidaan pitää hyvänä sosiaalisista, 
rakennussuojelullisista ja urbanistista syistä. Puhoksen alueen kaavoit-
tamisen kannalta aloite ei ole ristiriidassa kaavoituksellisten pyrkimys-
ten kanssa. Mahdollisen kaavamuutoksen lähtökohtana on vanhan 
osan suojelu ja säilyttäminen pääosiltaan kaupallisessa käytössä. Kau-
pungin organisoima kauppahallitoiminta olisi asemakaavallisesti mah-
dollista nyt ja kaavamuutoksen jälkeenkin. Kaupunkikehittämisen kan-
nalta ja siihen liittyvät sosiaaliset seikat huomioiden kaavoittaja pitää 
aloitteen sisältöä kannatettavana. Aloitteessa mainittu Puhoksen sisä-
pihan kattaminen on detalji, joka saattaisi olla mahdollista, mutta se on 
erillinen suunnittelukysymys, joka pitäisi ratkaista muun muassa suoje-
lutavoitteiden valossa.

VR:n konepaja-alue Vallilassa

Yleistä

VR Yhtymä Oy:n omistama konepaja-alue Vallilassa rakentuu parhail-
laan asuin- ja toimitila-alueeksi. Osa vanhoista rakennuksista on tällä 
hetkellä vuokrattu lyhyillä sopimuksilla ns. väliaikaiskäyttöön.

Pasilan konepajalla vanhojen konepajahallien voimassa olevan asema-
kaavan tavoitteena on suojella rakennukset sekä sijoittaa niihin palvelu-
ja, liiketilaa sekä toimistotilaa. Pääkäyttötarkoitukseksi on merkitty 
KTY/s, toimitilarakennusten korttelialue. Halleihin saa sijoittaa julkisia 
palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teol-
lisuustiloja, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistilo-
ja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa pal-
velevia tiloja. Lisäksi halleille on annettu suojelumääräyksiä.

Kehittämisestä

Aloitteessa on esitetty, että kaupunki selvittäisi mahdollisuutta lunastaa 
myös konepaja-alueen kiinteistöjä niiden jalostamiseksi esimerkiksi 
kaupunkikulttuuriseksi tapahtuma- ja ruokaravintolakeskittymäksi.

Asemakaava on laadittu tarkoituksella sallimaan monipuolisia toiminto-
ja. Aloitteessa esitetty visio yritysvetoisesta kaupunkikulttuurisesta ta-
pahtuma- ja ruokaravintolamaailmasta on kaavan mukaista toimintaa ja 
tukee kaavan tavoitteita.

Alueen suojeltujen rakennusten korjaaminen on välttämätöntä ja sillä 
on suora vaikutus tilavuokriin. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan sii-
hen, millaista yritys- tai muuta toimintaa rakennuksiin sijoittuu. Tältä 
osin tilanne ei siis muuttuisi, vaikka kaupunki omistaisi tilat, sillä kau-
punki ei voi subventoida yrityksiä matalampien vuokrien muodossa. 
Sen sijaan kaupungin tulisi mahdollisuuksiensa mukaan edesauttaa 
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maanomistajaa löytämään taloudellisesti kestävä ratkaisu rakennusten 
käyttöön.

Konepaja-alueen aukiot voisi liittää osaksi mahdollista tulevien raken-
nusten toimintaa. Aukioiden hyödyntäminen parantaisi alueen vetovoi-
maisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tukkutori

Helsingin tukkutorin tehtävänä on kehittää Teurastamon, kauppahallien 
ja torien toimintaa, vuokrata varasto- ja kylmätilaa pakastushotellista 
sekä toimitiloja erityisesti elintarvike- ja kukka-alan toimijoille ja yrityksil-
le, ylläpitää ja tukea alueittensa yritysten toimintaedellytyksiä ja ede-
sauttaa uusien yritysten aloittamismahdollisuuksia näiden erilaiset tar-
peet huomioiden. 

Tukkutorin toiminnat liittyvät kiinteästi toisiinsa ja edistävät kokonaisval-
taista kehitystä. Teurastamo, kauppahallit ja torit muodostavat ison ja 
luontevan osan ruoka- ja kaupunkikulttuurin kehittämistyöstä, samaan 
kokonaisuuteen sulautuu myös Silakkamarkkinat ja muut ruokatapahtu-
mat. Myös viestinnällisesti nämä toiminnat ovat hyvin yhtenäinen alue. 
Koko tukkualue toimii suurena kokonaisuutena, jonka ytimessä on pa-
kastamolaitos. Pakastamo luo toimintaedellytyksiä tori- ja hallikauppiail-
le sekä muille kaupungissa toimiville ravintola-alan toimijoille ja pienyrit-
täjille.

Tavoitteena on, että tukkutori on elintarvike- ja kukka-alan pk-yrityksille 
palveluiltaan ja sijainniltaan pääkaupunkiseudun houkuttelevin toimin-
taympäristö. Kauppahallien ja torien osalta tavoitteena on antaa erityi-
sesti pienyrityksille mahdollisuuksia myydä tuotteitaan perinteisissä hal-
li- ja toritiloissa, joissa puitteet ja kokonaisuus luovat hyvät mahdolli-
suudet kaupankäyntiin.

On tärkeää, että kaupunki mahdollistaa jatkossakin tukkutorin toimin-
nan ja keskittää erityisesti voimavaroja Teurastamon kehittämiselle. 
Teurastamohanke on vielä kesken ja korjattavia rakennuksia tulisi saat-
taa kuntoon mahdollisimman pian, jotta kaikki tilat saataisiin vuokrattua 
ja alue tulisi toimivaksi. Toimintojen hajauttaminen ja voimavarojen ja-
kaminen uusille hankkeille tässä vaiheessa ei ole toivottavaa.

Toisaalta yksityisiä, menestyneitä torihankkeita on muun muassa Köö-
penhaminassa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Näissä hankkeen taustalla 
on yksityinen toimija, joka vuokraa myyntipaikkoja kauppiaille ja toimin-
ta on kauppakeskusmaista. 

Lopuksi
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Aloitteessa esitetyt ehdotukset Puhoksen ostarin ja VR:n konepaja-alu-
een toiminnan sisällölliseksi kehittämiseksi ovat sinällään kannatetta-
via. Kaupungin ydintehtäviin ei kuitenkaan kuulu liikekiinteistöjen omis-
taminen ja kauppakeskusmaisen toiminnan järjestäminen. Yksityiseltä 
sektorilta löytyy hyvin rahoitusta ja parempaa osaamista yritystoimin-
nan tarpeisiin.

Kaupungin tavoitteena on ollut aktiivisesti vähentää tilaomaisuutta, joka 
ei ole kaupungin ydintoimintojen käytössä. Puhoksen ja VR:n konepa-
ja-alueen rakennuksia voisi siis kehittää osin täydennysrakentamalla jo-
ko nykyisten tai uusien yksityisten omistajien voimin. Rakennukset ovat 
olleet yleisesti myynnissä, joten kaupungin ostamismahdollisuuksiin liit-
tyy kilpailutilanteessa paljon epävarmuutta.

Aloitteessa esitetään toiminnan organisointia kaupungin perustaman 
yhtiön toimesta. Tällaisen yhtiön taloudellisiin toimintaedellytyksiin liitty-
nee merkittäviä epävarmuustekijöitä ja kaupunki joutuisi käytännössä 
pääomittamaan yhtiötä osakkeiden tai rakennusten hankintaan ja kor-
jaamiseen tarvittavilla varoilla tai takaamaan yhtiön toiminnan edellyttä-
miä lainoja. Lisäksi kaupunki ottaisi yhtiön kautta liiketaloudellisen ris-
kin siitä, että yhtiö saa tilat vuokrattua. Mikäli yhtiön toiminta muodos-
tuu tappiolliseksi, se voisi ajautua taloudellisiin vaikeuksiin, ellei kau-
punki sijoita yhtiöön lisää pääomia. Tällaisen riskin ottaminen ei ole 
välttämättä kaupungin kannalta perusteltua.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää aloitteessa mainittujen kiinteistöjen 
toiminnan sisällöllistä kehittämistä aloitteessa mainittuun suuntaan kan-
natettavana. Lautakunta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti pidä kannatetta-
vana kiinteistöjen hankkimista kaupungille tai sen omistamalle yhtiölle. 
Kiinteistöjen kehittämistä haluttuun suuntaa tulisi ensisijaisesti edistää 
kiinteistöjen omistajien kanssa maankäytöllisin ja Puhoksen osalta 
myös tontinluovutuksen keinoin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas ym. valtuustoaloite Kvsto 15.2.2017 asia 39

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Rantanen Tuomas ym. valtuustoaloite Kvsto 15.2.2017 
asia 39
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallituksella 
kaupunginvaltuutettu Sirkku Ingervon ja 9 muun valtuustoaloittees-
ta koskien agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamista kau-
punkiin

HEL 2017-002536 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maria Jaakkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää koiraharrastustoimintaan sopivien, 
uusien alueiden tutkimista kannatettavana, koska koiraharrastus, myös 
liikuntamuotona, on lisääntynyt Helsingissä. Koirien kanssa harrastami-
nen lisää parhaimmillaan vastuullista käyttäytymistä, mikä helpottaa 
koirallisten ja koirattomien ihmisryhmien välistä rinnakkaineloa. Nykyi-
set koiraharrastukseen vuokrattavat alueet ovat hyvin suosittuja ja ah-
kerassa käytössä. 

Rakennusvirastossa valmistui vuonna 2016 Helsingin koirapalvelulin-
jaus, jonka yleisten töiden lautakunta hyväksyi ohjeellisesti noudatetta-
vaksi 11.10.2016. Linjaus on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen 
mukaan kaikkia koirapalveluita, myös aitauksia, pyritään lisäämään ja 
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niiden laatua nostamaan. Linjaukseen perustuvat ohjeet tuodaan kes-
kusteluasiana lautakunnalle vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Koulutuskenttien määrää ei merkittävästi pystytä nykyisestä lisäämään 
kaupunkirakenteen tiivistyessä, mutta tarkoitukseen sopivia alueita, esi-
merkiksi olemassa olevien kenttien tilapäistä käyttöä koirien koulutus-
toimintaan, tullaan tutkimaan koirapalvelulinjauksen pohjalta laaditta-
vien verkostosuunnitelmien ja ohjeiden päivityksen yhteydessä. Koira-
aitausverkosto on ensisijaisesti kaikille aina avoimeen julkiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminta-alueverkosto, joten agilitytoimintaan sopivia 
alueita kartoitetaan myös muilta alueilta kuin niiden yhteydestä, yhdes-
sä harrastajien kanssa.

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle on jo löydetty korvaava paikka Uutelasta. Kar-
hunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnokses-
sa (kaupunkisuunnittelulautakunta 16.5.2017) on esitetty Roihupel-
lon/Viilaritien koirapalvelutoiminnan siirtämistä Uutelaan, jonne myös 
Herttoniemen agilitykentän toiminnot siirtyvät. Suunnitteilla on jakaa 
Uutelan nykyinen iso koira-aitaus kahteen osaan, joista toinen on koko 
ajan vapaassa käytössä ja toista vuokrataan agilityharrastajille syksys-
tä 2017 alkaen. Tätä muutosta on suunniteltu yhteistyössä asukkaiden 
ja koiraharrastajien kanssa. Tästä on tiedotettu siitä muun muassa Uu-
telan hoito- ja kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Uutelassa on mahdollista myös vuokrata ratsukenttää koirien koulutus-
toiminnalle vuoden 2017 loppuun asti. Rastukenttä siirtyy tämänhetkis-
ten suunnitelmien mukaan Skatan tilan vuokraajan käyttöön vuodesta 
2018 alkaen.  

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Sirkku Ingervo ja 9 muuta valtuutettua ovat teh-
neet valtuustoaloitteen koskien agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden 
saamista kaupunkiin. Aloitteessa esitetään, että uusia agility- ja koira-
harrastusalueita osoitetaan eri puolille Helsinkiä hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien vierestä, että Herttoniemen agilitykentälle etsitään uusi 
paikka yhteistyössä agilityn harrastajien kanssa, ja että samalla kartoi-
tetaan koirapuistojen yhteydessä olevia pieniä joutomaa-alueita, jotka 
sopisivat koirien koulutus- ja agilityharjoittelukentiksi eri puolilla kau-
punkia. 

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnon 1.9.2017 mennessä.

Tässä yhteydessä vastataan kumpaankin Sirkku Ingervon tekemään 
koirapalveluaiheiseen valtuustoaloitteeseen (liitteet nrot 3 ja 5).
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Helsingin kaupungin Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö vuokraa tai 
luovuttaa vastikkeettomasti yhdistysten ja järjestöjen käyttöön koirien 
kouluttamiseen ja koiratapahtumiin kenttiä ja muita maa-alueita. Vuon-
na 2016 eri puolilla Helsinkiä oli 11 koiratapahtumiin vuokrattavaa kent-
tää. Nykyiset koiratapahtumiin vuokrattavat alueet on esitetty liitteessä 
nro 1.

Helsingissä on nykyisin noin 90 koira-aitausta, joiden muoto ja laajuus 
vaihtelevat kantakaupungin pienimmistä (400 m2) aitauksista suuriin 
koirien uimapaikkoihin. Koulutustelineitä ei sijoiteta aitauksiin. Kaupun-
gissa on suuria koira-aitauksia Rajasaaressa, Pitkäkoskella ja Uutelas-
sa sekä kaksi avustajakoira-aitausta, jotka on tarkoitettu näkövammais-
ten henkilöiden opaskoirien ulkoilutukseen. Uusia koira-aitauksia pe-
rustetaan lähinnä uusien asuntoalueiden yhteyteen. Niiden tavoitekoko 
on 3 000 m2 ja vähimmäiskoko keskustassa 600 m2. Nykyiset ja suun-
nitellut koira-aitaukset on esitetty liitteessä nro 2. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Jaakkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1 Koiratapahtumiin vuokrattavat kentät
2 Koirapalveluiden verkostosuunnitelma 2016
3 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26
4 Allekirjoitettu Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26
5 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 48
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 10.8. - 16.8.2017 tekemiä 
päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai 
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 
koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 2, yksikön päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004040VH1
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Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja –valvonta, yksikön 
päällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä vs. toimialajohtajan esityksen nro 15 ko-
kouksen seitsemäntenä asiana.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
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§ 49
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Vt 2 Pori-Helsinki -kehittä-
misselvityksestä

HEL 2017-008127 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon. 

Lausunto

Valtatie 2:n kehittämisselvitys käsittää 220 kilometriä pitkän maantieo-
suuden Porin Mäntyluodosta Vihdin Palojärvelle (Vt1/E18 tielle) ja se 
on mm. Satakunnan maakunnan ja Forssan seudun tärkein liikenneyh-
teys pääkaupunkiseudulle. Valtatie kuuluu valtakunnalliseen EU:n 
TEN-T -verkkoon ja on myös raskaan liikenteen runkoyhteys ja erikois-
kuljetusten reitti.

Vaikka tiehankkeen suunnittelualue ei ulotu Helsingin alueelle, on sillä 
vaikutuksia Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun saavutettavuuteen 
Vihti-Karkkila-Forssa-Pori suunnalta. Pääkaupunkiseudun työssäkäyn-
tialue on laaja, ja esim. Karkkilan työllisistä noin 24 % pendelöi päivit-
täin pääkaupunkiseudulle ja noin 10 % Helsinkiin. Vihdin osalta vastaa-
vat luvut ovat 46 % ja 20 %. Tämän johdosta maantien parantaminen 
on mm. Helsingin elinkeinoelämän toiminnan kannalta kannatettava 
hanke.

Valtatie 2:n maankäyttökäytävässä ja vaikutusalueella ei ole raideyh-
teyttä lukuun ottamatta Kokemäki-Pori osuutta, joten joukkoliikenne 
hoidetaan myös tulevaisuudessa busseilla. Jatkosuunnittelussa tulee 
siten kiinnittää erityistä huomiota bussiliikenteen toimivuuden ja palve-
lutason parantamiseen, jotta nykyistä suurempi osa kulkijoista käyttäisi 
matkustamiseen joukkoliikennettä.

Kehittämisselvityksessä esitetyt toimenpiteet, jotka parantavat tieyhtey-
den liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenneturvallisuutta ja välitysky-
kyä sekä sujuvoittavat kuljetuksia ovat kannatettavia.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vt 2 Pori-Helsinki kehittämisselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vt 2 Pori-Helsinki kehittämisselvityksen keskeisenä tavoitteena on ollut 
määrittää valtatien 2 käytävässä seuraavien 10 vuoden aikana toteutet-
tavat parantamistoimenpiteet. 

Vt 2 kehittämisohjelman muodostamista ovat ohjanneet työn ensimmäi-
sessä vaiheessa määritetyt tavoitteet ja se, miten kustannustehokkaas-
ti toimenpidevaihtoehdot vastaavat näihin tavoitteisiin. Myös Liikennevi-
raston Keskeisen päätieverkon toimintalinjat -työssä määritetty viiteke-
hys sekä palvelutasoon ja teknisiin ratkaisuihin liittyvät reunaehdot ovat 
ohjanneet toimenpidevalikoiman muodostamista ja toimenpiteiden va-
lintaa lopulliseen ohjelmaan.

Työn koko toimenpidevalikoiman pohjana ovat olleet aiemmat suunni-
telmat, joihin lukeutuu eritasoisia selvityksiä tiesuunnitelmista, liikenne-
järjestelmäsuunnitelmista ja maakuntakaavojen selvityksistä. Muodos-
tuneesta laajasta valikoimasta on poimittu tärkeimmät jalankulkuun ja 
pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen, äly- ja sähköiseen liikenteeseen, liikku-
misen ohjaukseen, raskaaseen liikenteeseen sekä maankäyttöön liitty-
vät toimenpiteet. Lisäksi valittiin tarkempaan vaikutusten arviointiin noin 
40 infratoimenpide-ehdotusta, joiden arveltiin olevan realistisesti toteu-
tettavissa seuraavien 10 vuoden aikana ja lisäksi vastaavan hyvin to-
dettuihin kehittämistarpeisiin ja työlle asetettuihin tavoitteisiin. Infratoi-
menpiteistä 10 vuoden toteuttamisohjelmaan valittiin 9 kohdetta, joiden 
kokonaiskustannukset ovat noin 58 milj. euroa.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 25.8.2017 mennessä. 
Asia tulisi siis päättää tässä kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt 2 Pori-Helsinki kehittämisselvitys

Oheismateriaali

1 Lausuntopyyntö 5.7.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien opetustoimen resurssien lisäämistä

HEL 2017-003238 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lisämäärärahan osoittami-
nen opetusrakennusten rakentamiseen ja peruskorjaamiseen on järke-
vää taloudellisen tilanteen rajaamissa puitteissa ottaen huomioon kor-
jausvelan vähentämisen tarve sekä tilojen turvallisuudelle ja terveelli-
syydelle asetetut tavoitteet.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 
840 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 280 miljoo-
nalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 aikana on tarkoitus toteuttaa 
noin 45 koulu- ja ammatillisen oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja 
perusparannushanketta sekä noin 10 uudisrakentamishanketta.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat 
esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja lähikoulu-
jen turvaamiseen sekä oppimisympäristöjen ja pedagogisten tarpeiden 
kehittämiseen liittyviä palveluita sekä investointihankkeita yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon opetuksen laa-
dun, yksikkökustannukset sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginval-
tuuston päättämän investointiraamin sekä strategiaohjelman mukaises-
ti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 
14

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 4 muun talousarvioaloitteesta 
koskien opetustoimen resurssien lisäämistä 31.8.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 
14

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 51
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä

HEL 2017-002540 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu sosiaali- ja terveystoimialan käyttämien rakennusten peruskor-
jaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla 
ja uudisrakentamishankkeisiin noin 140 miljoonalla eurolla. Valtuusto-
kauden 2017–2021 aikana on tarkoitus toteuttaa noin 15 sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttämän rakennuksen peruskorjaus- ja perusparan-
nushanketta.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt sosiaali- 
ja terveystoimialan käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat esitykset ei-
vät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. Sosiaali- ja ter-
veystoimiala kehittää aloitteessa mainittuja palveluita erityisesti palvelu-
tilaverkon osalta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun ja niiden saavutettavuuden, palve-
luista syntyvät yksikkökustannukset sekä alueiden palvelutarpeet kau-
punginvaltuuston päättämän investointiraamin sekä strategiaohjelman 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 
22

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä 31.8.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 
22

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien varhaiskasvatusta

HEL 2017-003240 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013 – 2016.

Uusien alueiden tilatarpeet perustuvat keskushallinnon Kaupunkitutki-
mus ja tilastot -yksikön laatimiin asuntorakentamisen toteuman mukaan 
päivittyviin väestöennusteisiin. Palvelutilojen käytössä, suunnittelussa 
sekä tilahankkeiden ajoituksessa pyritään kaupungin resurssien tehok-
kaaseen hyödyntämiseen strategiaohjelman mukaisesti. Uuden alueen 
palvelutilaverkon suunnittelussa huomioidaan lähialueiden olemassa 
olevien palvelutilojen kapasiteetti. Korjaushankkeiden yhteydessä tutki-
taan myös olemassa olevien palvelutilojen kehittämis- ja laajentamis-
mahdollisuudet.

Mikäli uuden alueen palvelutarve edellyttää uudishanketta, se suunni-
tellaan kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankkeiden käsittelyohjei-
den mukaisesti yhteistyössä toimialan ja kaupunginkanslian kanssa. 
Toteutuksessa pyritään oikea-aikaisuuteen, koska liian etupainotteinen 
toteuttaminen sitoo kaupungin resursseja tehottomasti. Uusien aluei-
den palvelutilojen ajoituksen lisäksi niiden oikea mitoitus on tärkeää, ja 
tilat tulee suunnitella mahdollisimman muuntojoustaviksi. 

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017 - 2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päiväkoti- ja leikkipuistora-
kennusten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 
70 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 190 miljoonal-
la eurolla. Valtuustokauden 2017 - 2021 aikana on tarkoitus toteuttaa 
noin 15 päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen peruskorjaus- ja peruspa-
rannushanketta sekä noin 20 uudisrakentamishanketta. Päivähoidon 
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kiinteistökustannukset ovat noin 15 % päivähoitopalveluiden kokonais-
kustannuksista. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloit-
teessa esitetyt varhaiskasvatuksen käyttötalousmäärärahoihin kohdis-
tuvat esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja var-
haiskasvatuksen kehittämiseen, päiväkotipaikkojen lisäämiseen ja leik-
kipuistotoiminnan turvaamiseen liittyviä palveluita sekä investointihank-
keita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huo-
mioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset sekä 
alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän investointiraa-
min sekä strategiaohjelman mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 
16

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. varhaiskasvatusta koske-
vasta talousarvioaloitteesta 31.8.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466
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jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 
16

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien nuorisotyötä

HEL 2017-002538 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisotilojen korjaushankkeisiin 
yhteensä noin 16 miljoonalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 aika-
na on tarkoitus toteuttaa Suvilahden tiilisen kaasukellon perusparannus 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimitilaksi.

Kaupungin toimialoilla on projekteille ja järjestöille sopivia tiloja, jotka 
ovat käytettävissä silloin, kun toimialat eivät itse niitä tarvitse. Esimer-
kiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ilta- ja viikonloppukäyt-
töön sopivia tiloja noin 1 600 kpl. Kaupunki panostaa toimialojen käy-
tössä olevien tilojen lyhytaikaisen varaamisen ja vuokrauksen edistämi-
seen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri-palvelukokonaisuudel-
ta on mahdollista varata tiloja ilmaiseksi Varaamo-järjestelmän kautta. 
Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan liikunta-palvelukokonaisuudelta on mahdollista vuokrata 
tiloja keskitetysti. Uusien rakennusten tilat pyritään toteuttamaan moni-
käyttöisiksi, mikä helpottaa kasvavien tilatarpeiden tyydyttämistä. Esi-
merkiksi Maunulaan vuonna 2016 valmistuneessa kirjaston, työväeno-
piston ja nuorisotoimen yhteisessä monikäyttörakennuksessa voidaan 
yhteisiä tiloja käyttää joustavasti tarpeen mukaan. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, etteivät aloitteessa esitetyt nuori-
sotoimen käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat esitykset kuulu kau-
punkiympäristölautakunnan toimialaan. Resurssien niukkuudesta ai-
heutuvia ongelmia on kuitenkin mahdollista lieventää joustavilla tilarat-
kaisuilla sekä älykkäillä tilojen jakamis- ja varaamisjärjestelmillä.
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää aloitteessa mainittuja nuoriso-
työn, -tilojen ja -taloverkon kehittämiseen liittyviä palveluita sekä inves-
tointihankkeita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset 
sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän inves-
tointiraamin sekä strategiaohjelman mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 
20

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 24 muun nuorisotyötä koske-
vasta talousarvioaloitteesta 31.8.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 
20

2 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 20
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 54
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen ja 25 muun talousarvioaloit-
teesta Aino Acktén huvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä

HEL 2017-001945 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aino Acktén huvilassa oli lämpövuodoista johtuva kosteusvaurio talvel-
la 2010–2011. Vauriot johtuivat siitä, että kesäkäyttöön tarkoitetun huvi-
lan lämmitys oli talvisin täysimääräisesti päällä. Huvilan vaurioiden kor-
jausten hankesuunnittelu ja suunnittelu käynnistettiin tilakeskuksessa 
vuonna 2011. Rakennuksesta teetettiin kosteustekninen kuntotutkimus, 
vesikaton kuntotarkastus sekä hormitutkimukset. Suunnitelmien tarkoi-
tuksena oli korjata rakennuksen vauriot ja mahdollistaa sen kesäkäyttö. 
Suunnitelmien mukainen kustannusarvio hankkeelle oli 994 000 euroa 
(alv 0 %) heinäkuun 2011 hintatasossa 1 141 500 euroa (alv 0 %) hei-
näkuun 2017 hintatasossa. 

Kiinteistölautakunta päätti 6.9.2012 kaupungin omistamien kiinteistöjen, 
rakennusten ja osaketilojen myynnin yleisperiaatteista (HEL 2012-
011194). Aino Acktén huvila sisältyy päätöksen perusteiden mukaisesti 
niihin kiinteistöihin, joista luovutaan. 

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyn-
nin yleisperiaatteet on esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa 
1.10.2012.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin omistamien kiinteistöjen 
myynnin periaatteita Kaarin Taipaleen ja 32 muun valtuutetun aloitteen 
perusteella 26.2.2014.

Koska Aino Acktén huvila siirrettiin myyntikohteeksi, korjaushanke kes-
keytettiin.

Lähtökohta myytävissä kaupungin kohteissa on, että ne myydään siinä 
kunnossa kun ne ovat ja uusi omistaja toteuttaa rakennuksen korjauk-
set. 

Rakennuksen vaurioita ei ole korjattu. Rakennuksessa pidetään matala 
peruslämpö talvisin lisävaurioiden ehkäisemiseksi. Rakennus ei ole 
vuokrauskelpoinen.
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Aino Acktén huvilan peruskorjaus ei sisälly talousarvioehdotukseen, 
koska rakennus on myytävien kohteiden listalla.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 
34

2 Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen ja 25 muun talousarvioaloit-
teesta 31.8.2017 mennessä Aino Acktén huvilan peruskorjauksen kii-
rehtimisestä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Liitteet

1 Allekirjoitettu Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 
34

2 Muurinen Seija ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 34

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 55
Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen va-
hingonkorvauspäätöksestä

HEL 2017-003072 T 03 01 00

Valimomestarinpuisto, Pitäjänmäki

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä rakennusviraston palveluo-
saston lakimiehen päätöksestä 13.4.2017 (107 §) tehdyn oikaisuvaati-
muksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Rakennusviraston palveluosaston lakimies on hylännyt Valimomesta-
rinpuiston kohdalla Pitäjänmäellä 20.2.2017 tapahtuneeseen liukastu-
miseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta Pitäjänmäellä Valimomestarinpuistossa tapahtuneeseen 
liukastumiseen liittyen. Hakija on 20.2.2017 kello 19 käyttänyt Valimo-
puiston luistelukentän vieressä kulkevaa käytävää. Käytävä oli hake-
muksen mukaan tapahtumahetkellä luminen, jäinen ja hiekoittamaton. 
Missään ei ollut kylttiä, jonka mukaan käytävä ei olisi talvikunnossapi-
don piirissä. Hakijan mukaan käytävä on välillä hyvin hoidettu. Vahin-
gonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on ai-
heutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole huolehtinut puistokäytä-
vän kunnossapidosta riittävällä tavalla. Hakija vaatii 2.000 euroa kor-
vausta ansionmenetyksestä.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakijan liukastuminen on tapahtunut Valimomestarinpuistossa kulke-
valla puistokäytävällä. Kunnossapitopiirin selvityksen mukaan alue ei 
kuulu lakisääteisen talvikunnossapidon piiriin. Puistokäytävä on niin 
kutsuttu vaihtoehtoinen reitti, jota ei siis pidetä talvella kunnossa. On 
olemassa joitakin liikenteen suuresta määrästä johtuvia poikkeuksia 
puistokäytävien talvikunnossapidon osalta, mutta lähtökohta on, että 
puistokäytäviä ei voida kustannussyistä talvella ylläpitää. Kulkeminen 
vaihtoehtoisella reitillä tapahtuu omalla vastuulla. Lähellä on kuitenkin 
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myös talvikunnossapidon piiriin kuuluvia kulkuväyliä, joiden kautta puis-
toalue on kierrettävissä.

Kyseisen puistokäytävän tarkoitus on mahdollistaa kulku luistinradalle. 
Väylää käyttävät jäähdytysauto ja puhdistuskone kentän kunnossapito-
töissä. Tämä on osasyy siihen, että miksi väylää ei voida hiekoittaa. 
Hiekoitushiekka voisi muuten kulkeutua jääkentälle.  

Puistokäytäviä ei yleensä kunnossapidetä siitäkään syystä, että käytä-
vät eivät kestäisi kunnossapitoajoneuvoja. Käytävät ovat yleensä myös 
liian kapeita kunnossapitokalustolle, minkä takia kunnossapitoajoneu-
vot aiheuttaisivat vahinkoa. Puisto on pidetty käyttötarkoituksensa mu-
kaisessa kunnossa.

Kyseiselle puistokäytävälle ei ole asetettu kylttiä talvikunnossapidosta. 
Kylttejä ei ole mahdollista laittaa kaikkiin paikkoihin kaupungissa; niitä 
käytetään ainoastaan vilkkaammin käytetyillä väylillä.

Sovellettu lainsäädäntö

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netun lain (669/1978) 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito 
käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen 
tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kyseisen lain 4 §:n 
mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Samaisen lain 6 §:n mu-
kaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin ver-
rattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen 
vaatimassa kunnossa.

Vahingonkorvauslain 3:2,2 §:n mukaan julkisyhteisö ei vastaa aiheutu-
neesta vahingosta, jos toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja 
tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettuja vaatimuksia on nou-
datettu.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että kyseinen puisto-
reitti ei ole kaupungin talvikunnossapidon piirissä. Helsingin kaupunki ei 
näin ollen tässä tapauksessa ole laiminlyönyt velvoitteitaan.

Aiemmin tehdyn rakennusviraston palveluosaston lakimiehen päätök-
sen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kau-
pungin laiminlyönnistä. Näin ollen on katsottava, että Helsingin kaupun-
ki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Rakennusviraston palve-
luosaston lakimiehen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten nojalla oikaisuvaatimusten 
käsittelyssä sovelletaan vanhan kuntalain (365/1995) säännöksiä 
1.6.2017 asti. Vanhan kuntalain 89 §:n 1 ja 2 momenttien, 92 §:n 1 mo-
mentin sekä 93 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 18.4.2017. Oikaisuvaati-
mus yleisten töiden lautakunnalle on saapunut 19.4.2017 eli säädetys-
sä määräajassa.

Oikaisuvaatimus on ollut nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 13.4.2017 § 

107
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3 Piirros vahinkopaikasta 20.2.2017
4 Vahingonkorvausvaatimuksen lisäliite, kuva 1, Hiomotie 42
5 Vahingonkorvausvaatimuksen lisäliite, kuva 2, Hiomotie 42
6 Vahingonkorvausvaatimuksen lisäliite, kuva 3, Hiomotie 42
7 HEL2017-003072 selvitys.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies 13.04.2017 § 107
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§ 56
Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen va-
hingonkorvauspäätöksestä

HEL 2017-004569 T 03 01 00

Pieni Roobertinkatu 7, Kaartinkaupunki

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä rakennusviraston palveluo-
saston lakimiehen päätöksestä 24.4.2017 (113 §) tehdyn oikaisuvaati-
muksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Rakennusviraston palveluosaston lakimies on hylännyt Pieni Roober-
tinkadulla 11. tai 12.4.2017 tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liit-
tyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta Kaartinkaupungissa Pieni Roobertinkadulla tapahtunee-
seen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikai-
suvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin suorittamista 
katujen kunnossapitotoimenpiteistä.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut Pieni Roober-
tinkatu 7 kohdalla 11. tai 12.4.2017. Auton etupuskuri on naarmuuntu-
nut ja siitä on irronnut muovinpala. Hakija epäilee, että vahinko on ai-
heutunut alueella suoritettujen katupesusiirtojen yhteydessä. Hakijan 
omaa autoa ei ole siirretty, mutta hakijan mukaan muilta kaduilta siirret-
tyjä autoja olisi tuotu Pieni Roobertinkadulle ja siinä yhteydessä hänen 
autoaan olisi kolhittu.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen ajoneuvojen siirtojärjes-
telmä. Ajoneuvojen siirtojärjestelmään on kirjoitettava muun muassa 
sekä siirron lähtö- että pääteosoite. Kumpikin osoite on tärkeä. Kau-
pungin on tarvittaessa esimerkiksi kyettävä neuvomaan asiakasta, että 
mihin ajoneuvo on siirretty.

Kuten hakija on todennut, hakijan omaa ajoneuvoa ei ole siirretty. Pieni 
Roobertinkadulla ei ole suoritettu ajoneuvojen siirtoja kyseisinä päivinä. 
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Kyseisenä aikana ei ole myöskään siirretty muilta kaduilta Pienelle 
Roobertinkadulle ainuttakaan ajoneuvoa.

Sovellettu lainsäädäntö

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netun lain (669/1978) 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito 
käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen 
tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kyseisen lain 4 §:n 
mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Samaisen lain 6 §:n mu-
kaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin ver-
rattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen 
vaatimassa kunnossa.

Vahingonkorvauslain 3:2,2 §:n mukaan julkisyhteisö ei vastaa aiheutu-
neesta vahingosta, jos toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja 
tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettuja vaatimuksia on nou-
datettu.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kau-
punki ei ole suorittanut kyseisenä ajankohtana mitään katujen kunnos-
sapitotoimenpiteitä Pienellä Roobertinkadulla.

Aiemmin tehdyn rakennusviraston palveluosaston lakimiehen päätök-
sen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kau-
pungin toimenpiteistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa 
aiheutuneesta vahingosta. Rakennusviraston palveluosaston lakimie-
hen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten nojalla oikaisuvaatimusten 
käsittelyssä sovelletaan vanhan kuntalain (365/1995) säännöksiä 
1.6.2017 asti. Vanhan kuntalain 89 §:n 1 ja 2 momenttien, 92 §:n 1 mo-
mentin sekä 93 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 25.4.2017. Oikaisuvaati-
mus yleisten töiden lautakunnalle on saapunut 27.4.2017 eli säädetys-
sä määräajassa.

Oikaisuvaatimus on ollut nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus, vahinkoasia 11.4.2017
2 Saate, vahinkoasia 11.4.2017
3 Oikaisuvaatimus, vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 11.4.2017, 

Pieni Roobertinkatu 7
4 Kuva, vahinkoasia 11.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 47 (51)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/14
22.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies 24.04.2017 § 113
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ja 54 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 55 ja 56 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 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 saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

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-
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saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen 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 seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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 
 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, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä 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 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Kaisu Tähtinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Atte Kaleva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.08.2017.


