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Kokousaika 20.09.2022 15:30 - 16:35

Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Haglund, Mia
Kaleva, Atte
Kuusela, Sami
Meri, Otto
Nevanlinna, Tuomas läsnä 505 - 514§
Pajunen, Jenni
Raatikainen, Mika
Koljonen, Olli-Pekka varajäsen
Rossi, Saana varajäsen

läsnä 509 - 517§
Sivonen, Sameli varajäsen

Muut

Lehmuskoski, Ville kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Nikunen, Esa ympäristöjohtaja
Pudas, Kari tekninen johtaja

läsnä 505 - 509§
Randell, Mari asiakkuusjohtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Hakala, Tuomas vs. asemakaavapäällikkö
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-

lupäällikkö
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Ljungqvist, Jessica nuorisoneuvoston edustaja
Gustafsson, Kristina hallintosihteeri
Lawrence, Sanna vs. hallintoasiantuntija
Rangdell, Katriina lakimies
Salminen, Toni ICT-tukihenkilö
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Heiska, Ilari liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä 509§

Kulpakko, Miikka liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä 509§

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
505-517 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
505 §

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialajohtaja
506-517 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kristina Gustafsson hallintosihteeri
505-517 §
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§ Asia

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

506 Asia/2 Ilmoitusasiat

507 Asia/3 Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisessä

508 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uu-
denmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuo-
sille 2023−2026

509 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosi-
aalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien kau-
pungin laadittavia sääntöjä sähköpotkulaudoille Helsingissä

510 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kus-
taankartanon palvelukeskuksen rakennuksien A, B, C, K, L, M ja N 
siirtämiseksi apporttiomaisuutena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

511 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta koskien Helsingin 
luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamista vuoteen 2030 
mennessä

512 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Oona Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee aloitetta 
merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen

513 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän ra-
kentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

514 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Tehtaan-
kadun nimen muuttamista Zelenskyinkaduksi

515 Asia/11 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön va-
hingonkorvauspäätöksestä 29.12.2021 § 29 (autovaurio)

516 Asia/12 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalve-
luiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.12.2021 § 27 
(takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, LähiTapiola Keskinäinen Va-
kuutusyhtiö)

517 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 8.9.−14.9.2022 teke-
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mien päätösten seuraaminen
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§ 505
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 Sami Kuuselan ja varatarkastajaksi jäsen Mika Raatikaisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 506
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 7.9.2022 § 216

Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaa-
van muuttaminen (nro 12709) 

HEL 2020-000530 T 10 03 03 

Kvsto 7.9.2022 § 217

Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava ja 
asemakaavan muutos (nro 12530) 

HEL 2016-014035 T 10 03 03

Pöytäkirja 7.9.2022

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-09-07_Kvsto_14_Pk


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2022 3 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/2
20.09.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 507
Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen 
tekemisessä

HEL 2022-010166 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää toimivaltaa hankintojen te-
kemisessä seuraavasti:

 siirtää hankintojen toimivaltaa liitteessä 1 esitetyllä tavalla kaupun-
kiympäristön toimialalla viranhaltijoille ja toimielimille;

 siirtää toimivaltaa keskeyttää hankinta julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:n mukai-
sesti kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijoille, joilla on liitteen 1 
perusteella hankintavaltuus;

 siirtää toimivaltaa päättää rajoitetussa-, neuvottelu-, kilpailullisessa 
neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa tarjoajien 
valinnasta, dynaamisessa hankintajärjestelmässä ehdokkaiden va-
linnasta sekä suunnittelukilpailussa osallistujien valinnasta kaupun-
kiympäristön toimialalla viranhaltijoille, joilla on liitteen 1 perusteella 
hankintavaltuus;

 siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksis-
ta annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisäti-
lauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että 
hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yh-
teenlasketun arvon perusteella, eikä hankinnan yhteenlasketun ko-
konaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät ti-
laukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista li-
sätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa 
päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle;

 siirtää toimivaltaa siten, että toimialajohtajalla on toimivalta tilata 
puitejärjestelyissä, joissa kaikki ehdot on vahvistettu, myös niissä ti-
lanteissa, joissa hankintavaltuus tilauksen arvon perusteella kuuluisi 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle;

 siirtää toimivaltaa ICT-hankinnoissa tietohallintopäällikölle ja toimia-
lajohtajalle siten, että heillä on yksinomainen toimivalta ICT-
hankinnoissa hankintavaltuuden euromäärään asti ja tämän ylittävil-
tä osilta toimivalta on kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolla;
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 siirtää toimivaltaa hankintoja koskevissa yhteistyö- ja toteutussopi-
muksissa viranhaltijoille siten, että toimivalta määräytyy viranhaltijan 
hankintavaltuuden mukaan.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti kumota 11.5.2021 § 248 
tekemänsä päätöksen toimivallan siirtämisestä hankintojen tekemisestä 
kaupunkiympäristön toimialalla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 13.9.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintavaltuudet perustuvat hallintosääntöön sekä sen perusteella 
kaupunkiympäristölautakunnan tekemiin toimivaltapäätöksiin. Edellinen 
kaupunkiympäristölautakunnan hankintavaltuuksia koskeva päätös on 
11.5.2021 § 248.

Uudistetut hankintavaltuudet ovat liitteenä 1 ja niitä sovelletaan myös 
kaupungin sisäisiin hankintoihin. Hankintavaltuudet toimivat myös ti-
lausvaltuuksina, ellei yksittäisissä hankinnoissa päätetä tilausvaltuu-
desta erikseen. Hankintavaltuudet koskevat vain liitteessä 1 mainittuja 
kaupunkiympäristön toimialan toimielimiä ja viranhaltijoita. Hankintaval-
tuuksia ei ole mahdollista siirtää työsuhteessa oleville.

Päätöksessä mainitaan lisäksi tällä hetkellä voimassa olevia hankinta-
valtuuksia. Ne eivät muuta voimassa olevia hankintavaltuuksia ja ne 
mainitaan päätöksessä vain selvyyden vuoksi. Hankintavaltuuksien 
käyttäminen helpottuu, kun valtuuksia ja perusteluja ei tarvitse lukea 
monesta erillisestä päätöksestä.

Muutoksista yleisesti
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Markkinoiden tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 
2022 päättänyt muuttaa tilahankkeiden hankesuunnitelmia koskevia 
toimivaltuuksia. Nämä valtuudet heijastuvat myös hankesuunnitelmien 
perusteella tehtäviin hankintoihin, joten tästä syystä kyseistä hankinta-
valtuutta on muutettu liitteessä 1.

Uuden hankintavaltuuden perusteella liitteessä 1 määrätyt viranhaltijat 
voivat tehdä hankesuunnitelmiin perustuvia hankintoja kaupunginval-
tuuston, -hallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston hyväksymissä hankesuunnitelman enimmäi-
sarvoa koskevissa rajoissa.

Samassa yhteydessä muutetaan toteutus- ja yhteistyösopimuksia kos-
kevia valtuuksia, koska tarve sopimusten tekemiselle on kasvanut. Pie-
niä sopimuksia ei myöskään ole kannattava tehdä kovin korkealla or-
ganisaatiossa. Tämän vuoksi kyseisten sopimusten toimivaltuus mää-
räytyy jatkossa hankintavaltuuksien perusteella ja viranhaltijoilta poiste-
taan erityinen valtuus kyseisiin sopimuksiin.

Maankäyttöjohtajan toimivaltuus nousee 1 500 000 eurosta 3 000 000 
euroon, koska tällöin hän voi päättää myös toteutus- ja yhteistyösopi-
muksista, kuten aiemmin.

Selvyyden vuoksi taulukkoon on lisätty myös tilapäällikön hankesuunni-
telmien hyväksymistä koskeva valtuus tiedoksi, johon tällä päätöksellä 
ei puututa, mutta joka on näkyvissä samassa sarakkeessa muiden vas-
taavien valtuuksien ohella.

Hankinnan keskeyttäminen

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimivalta hankintojen keskeyttämiseksi selvennetään siirtämällä toi-
mivalta kaikille niille viranhaltijoille, joilla on myös hankintavaltuus. 
Hankinnan keskeyttämisessä ei katsottaisi hankinnan arvoa toimivaltaa 
määritettäessä, vaan viranhaltija voisi keskeyttää myös sellaisen han-
kinnan, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurorajat.

Hankinta voidaan lain mukaan keskeyttää vain todellisesta ja perustel-
lusta syystä. Keskeyttämisestä on tehtävä muutoksenhakukelpoinen 
perusteltu päätös.

Toimittajan valinta hankintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimivalta siirretään päätöksen kolmannessa kohdassa kaikille niille vi-
ranhaltijoille, joilla on hankintavaltuus. Tarjoajien, ehdokkaiden ja osal-
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listujien valintaa koskevan päätöksen toimivaltaa määritettäessä ei kat-
sottaisi hankinnan arvoa, vaan viranhaltija voisi päättää näiden toimitta-
jien valinnasta päätöksessä mainituissa hankintamenettelyissä myös 
sellaisessa hankinnassa, joka ylittää omien hankintavaltuuksien eurora-
jat.

Lisätyöt ja sopimusmuutokset

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Lisätöiden ja sopimusmuutosten päätösvalta on tarpeen siirtää viran-
haltijoille suoraan kaupunkiympäristölautakunnalta johtuen edelleen de-
legoinnin kiellosta.

Ilman toimivallan siirtämistä hankintavaltuus määräytyy lisätilauksissa 
ja sopimusmuutoksissa hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mu-
kaan. Edelleen delegoinnin kiellosta johtuen kaupunkiympäristön ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaosto ei pysty siirtämään toimivaltaa 
hankintojen osalta eteenpäin viranhaltijalle, koska toimivalta on jo ker-
ran siirretty lautakunnalta jaostolle.

Toimivalta voidaan kuntalain (410/2015) 91 §:n 2 momentin mukaan 
delegoida hallintosäännöstä edelleen ainoastaan kerran. Siten jaosto ei 
voi hankintapäätöksessä siirtää viranhaltijalle toimivaltaa kyseistä han-
kintaa koskevaan lisätyöhön liittyen.

Hankinnan kohteesta riippuen lisätöitä on kuitenkin tarpeen tehdä vaih-
televilla summilla useitakin yhteen alkuperäiseen hankintaan kohdis-
tuen. Käytännössä on epätarkoituksenmukaista päättää jaostossa esi-
merkiksi muutaman tuhannen euron lisätyöstä, joka kohdistuu miljoo-
nien eurojen alkuperäiseen hankintaan. Tästä johtuen lisätöitä koske-
vat hankintavaltuudet määräytyvät hankinnan yhteenlasketun kokonai-
sarvon sijaan yksittäisten lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteen-
lasketun arvon perusteella.

Puitejärjestelyt (kaikki ehdot vahvistettu)

Toimivaltuus ei ole muuttunut.

Toimielimet eivät käytännössä voi tehdä tilauksia, joten puitejärjeste-
lyissä, joissa kaikki ehdot on vahvistettu, hankintavaltuus on siirrettävä 
viranhaltijoille. Näissä puitejärjestelyissä hankinnat tapahtuvat etusija-
järjestyksessä tilaamalla. Puitejärjestelyissä, joissa kaikki ehdot on 
vahvistettu, hankintavaltuus siirretään toimialajohtajalle, kun tilauksen 
arvo ylittää muiden viranhaltijoiden hankintavaltuuden.

ICT-hankinnat
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Toimivaltuus ei ole muuttunut.

ICT-hankinnoissa hankinnat on vuoden 2018 alusta lähtien keskitetty 
toimialalla tietohallintopäällikölle. Lisäksi digitalisaation ja robotisaation 
myötä ICT-hankintojen määrä tulee kasvamaan. Tietohallintopäälliköllä 
ja toimialajohtajalla on viranhaltijoina yksinomainen toimivalta päättää 
ICT-hankinnoista. Muilla viranhaltijoilla ei ole toimivaltaa päättää ICT-
hankinnoista.

Hankesuunnitelmiin perustuvat hankinnat

Aikaisemmin hankesuunnitelmiin perustuvia hankintoja voivat tehdä 
suoraan toimialajohtaja sekä tekninen johtaja. Kaupunginvaltuusto on 
kesäkuussa 2022 muuttanut hankesuunnitelmia koskevaa päätöksen-
tekoa, jolloin muutoksella on vaikutusta myös hankesuunnitelmien pe-
rusteella tehtäviin hankintoihin ja niitä koskeviin toimivaltuuksiin.

Valtuuston tekemästä muutoksesta johtuen muutetaan toimialan han-
kintavaltuuksia samassa suhteessa, jolloin ei synny tarpeetonta ylimää-
räistä päätöstarvetta hankesuunnitelmia koskevissa hankinnoissa. 
Toimialajohtaja ja tekninen johtaja voivat päättää hankesuunnitelmiin 
perustuvia hankintoja kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton hyväksymiin hankesuunnitelman enimmäisarvoa koskeviin rajoihin 
asti.

Toteutus- ja yhteistyösopimukset

Toteutussopimuksilla voidaan sopia mm. tulevan hankinnan toteuttami-
sesta yhteistyössä toisen hankintayksikön kanssa. Sopimuksessa sovi-
taan siitä, miten kilpailutus käytännössä järjestetään, mikä osa hankin-
nasta kuuluu millekin hankintayksikölle ja miten omistuksen lisäksi ja-
kautuvat maksu- ja muut velvoitteet osapuolten välillä.

Toteutussopimuksella ei vielä tehdä hankintapäätöstä, eikä pääsään-
töisesti valtuuteta yhteistyötahoja tekemään hankintapäätöstä tai -
sopimusta kaupungin puolesta. Toteutussopimusta koskevasta hankin-
nasta tehdään myöhemmin hankintapäätös.

Toimivalta toteutus- ja yhteistyösopimusten tekemiselle hankinnoissa 
on liitteen 1 mukaisesti siirretty kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle erillisellä kohdalla, jonka mukaan 
jaostolla on päätösvalta alle 5 000 000 arvoisiin toteutus- ja yhteistyö-
sopimuksiin. Viranhaltijoille sen sijaan toimivalta hankintoja koskeviin 
toteutus- ja yhteistyösopimuksiin määräytyy hankintavaltuuden perus-
teella ja erityisistä oikeuksista kyseisiin sopimuksiin luovutaan.
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Hankintavaltuus määräytyy sen arvon mukaisesti, joka sopimuksessa 
määritellyn hankinnan arvosta kuuluu kaupunkiympäristön toimialan 
vastuulle.

Muutos helpottaa tilannetta toimialalla, koska toteutus- ja yhteistyöso-
pimusten määrä on lisääntynyt ja niiden arvo voi olla myös hyvin vä-
häinen. Muutoksen jälkeen jokainen hankintavaltuudet omaava viran-
haltija voi päättää kyseisistä sopimuksista lähempänä varsinaista toi-
mintaa eikä sopimusta tarvitse viedä esimerkiksi palvelukokonaisuuden 
päällikölle päätettäväksi.

Optiot

Toimivalta ei ole muuttunut.

Optioiden arvo sisältyy alkuperäiseen hankintapäätökseen, mutta op-
tioiden käyttöönotosta päätetään erikseen. Jaosto ei voi valtuuttaa yk-
sittäisen hankintapäätöksen osalta viranhaltijaa päättämään hankintaan 
liittyvästä optiosta, koska toimivallan edelleen delegoinnin kielto estää 
sen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jaosto päättäisi kaikista optioista. 
Siksi hankintavaltuus on lisätty liitteessä 1 mainituille viranhaltijoille.

Toimivalta

Hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päät-
tää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 -
kohta).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan hankintavaltuudet 13.9.2022

Oheismateriaali

1 Hankintavaltuudet, jossa muutokset punaisella
2 Nykyiset hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia / Jorma Lamminmäki
Kaupunkiympäristön toimiala / Ville Lehmuskoski
Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet / Silja Hyvärinen, 
Rikhard Manninen, Kari Pudas, Mari Randell
Hankintapalvelut / Nina Sundell, Marko Harapainen
Hallinto- ja tukipalvelut, päätöksenteon tuki / Kristina Montell, Sanna 
Lawrence

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 500
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§ 508
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2023−2026

HEL 2022-008577 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen 
suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin. Uudenmaan ELY-
keskuksen tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen 
liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat 
maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko 
maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulee turvata huoleh-
timalla hoidon ja korjausten lisäksi maantieverkon tarpeellisista inves-
toinneista. Viime vuosina rahoitus ei ole riittänyt edes liikenneverkon 
palvelutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin.

Valtion investointien ennakoitavuus on sidosryhmien, myös Helsingin 
kaupungin, toiminnan ja omien investointien suunnittelun kannalta vält-
tämätöntä. Osaltaan ennakoitavuuden tarpeeseen vastaa Väyläviras-
ton kahdeksanvuotinen väyläverkon investointiohjelma, johon Uuden-
maan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelman tulisi jatkos-
sa kytkeytyä. Suunnitelmassa tulee jatkossa kuvata, mitä suunnittelu-
hankkeita ja keskeisimpiä selvitystarpeita suunnitelmakaudella on. Näi-
tä tarpeita tulee eri lähteistä, kuten Helsingin seudun MAL-
suunnitelmasta. Myös valtion hallinnoimiin väyliin kohdistuvien inves-
tointien ohjelmointi tulee perustua seudulle asetettujen
päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen. Hankearvioinneissa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota hankkeen käytönaikaisiin liikenteen pääs-
töihin ja rakentamisesta aiheutuviin päästöihin. Pandemian jälkeisenä 
aikana on myös syytä ottaa huomioon muutokset liikkumiskäyttäytymi-
sessä. Näyttää siltä, että ruuhkahuiput ovat laventuneet ja siten autolii-
kenteelle varatun maksimikapasiteetin tarve on muuttunut.

Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut omalta osal-
taan valtion kanssa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustan-
nuksiin. Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten 
toimintavarmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yh-
teishankkeisiin ja niiden rahoitukseen.
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Valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tu-
kee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-
sopimuksessa 2020–2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoittei-
ta, on perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Mal-
min (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä, Koivusaaren eritasoliit-
tymä Länsiväylällä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnan-
väylällä. Ilmasillan eritasoliittymä on myös mainittu osana Lahdenväy-
län kehittämistä Kehä I:n ja Kehä III:n välillä valtion väyläverkon inves-
tointiohjelmassa vuosille 2023–2030.

Kehä I:n kehittämistä tulee jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliit-
tymä. Helsingin seudun MAL-sopimuksessa (2020–2031) on sovittu, et-
tä valtio osallistuu Vihdintien pikaraitiotien hankekokonaisuuden kus-
tannuksiin. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös Turunväylän ja 
Huopalahdentien liittymään suunnitellut muutokset.

Myös maanteiden meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä kasvavien me-
luhaittojen vähentämiseksi. Helsingissä yhdyskuntarakenteen tiivis-
tyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten asuntoalueiden 
meluntorjunnalle on suuri tarve. Ennusteiden mukaan liikennemäärät 
kasvavat ilman merkittäviä liikennettä vähentäviä toimenpiteitä. Uusien 
meluesteiden sekä vanhojen meluesteiden parantamisen tarve ja toi-
menpiteet tulee ottaa suunnitelmassa paremmin huomioon.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2023−2026 tiehankkeita on 
Helsingin kaupungin alueella erittäin vähän. Siinä mainitaan vain Län-
siväylän Lahnalahden ja Telkkäkujan alikulkukäytävien peruskorjaus ja 
Länsiväylän kaiteiden kunnostus Ruoholahden ja Kirkkonummen välillä 
sekä Hämeenlinnanväylän kaiteiden kunnostus Kehä I:n ja Kehä III:n 
välillä.

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka liittyvät tiiviisti myös maankäytön 
kehittämiseen, tulisi huomioida suunnitelmakaudella 2023–2026:

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa varautu-
nut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2027. 
Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on 
vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa varautunut omalta 
osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2026–2027. Hankkeen 
rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa varau-
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tunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2024–
2025. Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki - Kaivoksela, lisäkaistat, lin-
ja-autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaan-
tammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen 
sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsin-
gin kaupunki on vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa 
varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 
2024–2025.  Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä 
ennen.

 Turunväylän ja Huopalahdentien liittymä. Helsingin kaupunki on 
vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa varautunut omalta 
osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–2026. Hankkeen 
rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Liittymän läheisyydessä 
on useita merkittäviä maankäytön kehittämishankkeita, kuten Stadin 
ammattiopisto ja Metropolia. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan 
vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta merkittävästi. Helsingin 
kaupunki on vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa varau-
tunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2025–
2026. Hankkeen rakennussuunnitteluun tulee varautua sitä ennen.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin 
kaupungin vuoden 2022 talousarvion investointiohjelmassa maan-
teiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ovat Torpparinmäen me-
lueste Tuusulanväylällä, Viikin melueste Lahdenväylällä ja Hämeen-
linnanväylän meluesteet Kaarelan kohdalla (osana tienparannus-
hanketta).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö: 310 37658

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023-
2026

2 Vuoden 2022 hankkeet
3 Suunnitelmakauden 2023-2026 kiireellisimmät hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
pyytänyt kommentteja tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2023–
2026. Lausuntoa on pyydetty 31.10.2022 mennessä.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2022 
kesäkuun tilanteessa on noin 138,9 miljoonaa euroa. Perustienpidon 
rahoituksella hoidetaan maantieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja 
kehittämisinvestointeja, joista vastaa Väylävirasto. Valtaosa perustien-
pidon rahoituksesta (84% vuoden 2021 tilanteessa) käytetään tiestön 
kunnossapitoon eli hoitoon ja korjauksiin. Tieverkon parantamisinves-
tointeihin on ollut rahaa viime vuosina varsin niukasti.

Valtioneuvosto on antanut selonteon valtakunnallisesta liikennejärjes-
telmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032. Suunnitelmaan sisältyy vuo-
tuinen määräraha-arvio tienpidon eri toimille. Pitkällä aikavälillä suunni-
telma lupa perusväylänpidon osuuden kasvua ja perusväylänpidon si-
sällä myös maanteiden hoidon ja korjauksen määrärahojen osuuden 
tasaista kasvua. Suunnitelman rahoitusohjelman toteutuminen riippuu 
vuotuisista valtion kehys- ja talousarviopäätöksistä.

Suunnitelmassa selostetaan Uudenmaan ELY-keskuksen taloudesta, 
toimintaympäristöstä, tavoitteista ja toiminnasta sekä käytössä olevasta 
rahoituksesta liikenteen ja tienpidon hankkeisiin. Suunnitelmassa ei 
esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden 
toteutus vaatii käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.

Suunnitelmassa kuvataan ELY-keskuksen toimintaa ohjaavia tavoittei-
ta. Strategisina painotuksina ovat ”kestävä liikenne”, ”elinvoimaa alu-
eelle” ja ”turvallinen liikenne”. Etelä-Suomen erityispiirteinä on tunnis-
tettu kestävän liikkumisen suuri päästövähennyspotentiaali sekä kan-
sainvälisen liikenteen suuri määrä. Tienpidossa priorisoidaan elinkei-
noelämälle keskeisiä reittejä ja turvataan työssäkäynnin tarpeet. Jouk-
koliikenteen järjestämisessä keskeistä on kestävien työmatkojen mah-
dollistamisen rinnalla sujuvat koulu- ja opiskelumatkat. 

Suunnitelmassa kuvataan, että ELY-keskuksen toimin päästövähen-
nyksiä voidaan saavuttaa kohdentamalla rahoitusta entistä enemmän 
kestävään liikkumiseen: kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämiseen, 
joukkoliikenteen infraan ja joukkoliikennepalveluihin. Tavara- ja joukko-
liikenne asetetaan etusijalle kaupunkiseutujen maantieverkon kehittä-
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misessä ja kestävää henkilöliikennettä edistetään voimakkaasti etenkin 
kaupunkiseuduilla.

Tienpidon toimilla ja liikennejärjestelmän kehittämisellä tähdätään yhä 
turvallisempaan liikenteeseen. Monipuolinen yhteistyö on keskeisessä 
roolissa. ELY-keskuksella on perinteisesti vahva rooli liikenneturvalli-
suusyhteistyössä kuntien kanssa. Myös ajonopeuksien rauhoittamisen 
osalta ELY-keskus tulee jatkamaan tärkeää työtä turvallisen liikkumisen 
edistämiseksi. Investointiohjelmassa korostuu tieliikenteen pääväylien 
osalta pitkämatkaisen ajoneuvoliikenteen turvallisuus, mutta perusväy-
länpidon kohdennetun rahoituksen kautta myös pieniin jalankulun ja 
kävelyn kohteisiin kohdistetaan rahoitusta.

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskuksen määräaika lausunnoille on 31.10.2022. 
Kaupunkiympäristölautakunnan antaman lausunnon jälkeen asia ete-
nee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lausuntopyynnön liitteet

Lautakunnan listan liitteenä on tekstitiedosto, jossa on linkki Uuden-
maan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2023–
2026, lisäksi liitteinä vuoden 2022 hankkeet ja suunnitelmakauden 
2023–2026 kiireellisimmät hankkeet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö: 310 37658

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023-
2026

2 Vuoden 2022 hankkeet
3 Suunnitelmakauden 2023-2026 kiireellisimmät hanketarpeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 502
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§ 509
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien 
kaupungin laadittavia sääntöjä sähköpotkulaudoille Helsingissä

HEL 2022-008074 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Miikka Kulpakko ja lii-
kenneinsinööri Ilari Heiska. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Pyydän asian pöydälle. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Olli-Pekka Koljosen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Miikka Kulpakko, liikenneinsinööri: 09 310 37657

miikka.kulpakko(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 15.06.2022 Heinäluoma Eveliina Kaupungin laadittava 
säännöt sähköpotkulaudoille Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on ollut tarjolla sähköpotkulautojen vuokrauspalvelua ke-
väästä 2019 alkaen. Markkinaehtoinen palvelu perustuu kelluvaan jär-
jestelmään, jossa vuokrattavien laitteiden pysäköinti kaupungin yleisille 
alueille ei vaadi kaupungilta erillistä lupaa. Sähköpotkulaudan käyttäjä 
löytää sopivan laitteen sovelluksen kautta laitteiden paikannukseen pe-
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rustuen. Siten yritysten ei tarvitse varata alueita vuokrattavien laittei-
densa pysäköintiin eikä siten sopia kaupungin kanssa toiminnastaan. 
Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa mikroliikkumislaitteiden pysä-
köinnin yleisille alueille, esimerkiksi jalkakäytäville, kun pysäköity laite 
ei estä muuta liikkumista. Tämä koskettaa myös vuokrattavien laittei-
den pysäköintiä. Sähköpotkulautatoiminnan kehittäminen ja yhteistyö 
on perustunut vapaaehtoiseen sopimiseen kaupungin ja sähköpotku-
lautaoperaattoreiden välillä. 

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu yhteistyössä 
sähköpotkulautaoperaattoreiden kanssa on määritellyt kauden 2022 
alussa yhteisen toimintaohjeen sähköpotkulautapalvelujen järjestämi-
seksi Helsingin kaupungin alueella. Toimintaohjeessa on määritelty
säännöt mm. käyttörajoituksista, pysäköinnistä, lautojen määrästä ja 
tiedon jakamisesta kaupungin ja operaattoreiden välillä. 

Syksyllä 2021 operaattorit rajoittivat maksiminopeutta arkiöisin 15 kilo-
metriin tunnissa sekä kielsivät käytön kokonaan viikonloppuisin (klo 
00–05). Lisäksi operaattorit ovat rajoittaneet lautojen maksiminopeuden 
20 km/h kaikkina muina aikoina, vaikka lainsäädäntö mahdollistaa ke-
vyille sähköajoneuvoille maksiminopeuden 25 km/h. Näitä rajoituksia 
on jatkettu kaupungin ja operaattoreiden yhteisymmärryksessä vuodel-
le 2022. Käynnissä oleva muun muassa rajoitusten vaikuttavuutta tutki-
va Aalto-yliopiston tutkimushanke on osoittanut rajoitusten vähentä-
neen sähköpotkulautojen käytöstä aiheutuneita onnettomuuksia yöai-
kaan. Tutkimuksen perusteella onnettomuuksia on tapahtunut kuitenkin 
myös rajoitettujen aikojen ulkopuolella, esimerkiksi ilta-aikaan.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.3.2022 yh-
teiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintimallin kokeilun Helsingin 
keskustan alueelle kaudelle 2022. Kokeilu perustuu kaupungin ja ope-
raattoreiden neuvotteluun, jonka pohjalta operaattorit toteuttivat omalla 
kustannuksellaan kaupungin määrittelemiin ongelmakohteisiin 25 säh-
köpotkulaudoille kohdennettua pysäköintiratkaisua, joihin operaattorit 
ohjaavat käyttäjiä pysäköimään kannustimien avulla. Tieliikennelaki 
mahdollistaa kuitenkin sähköpotkulaudan pysäköinnin myös jalkakäy-
tävälle ja pyörätielle, jos se ei aiheuta huomattavaa haittaa muulle lii-
kenteelle. Tämän johdosta kaupunki neuvotteli operaattoreiden kanssa 
pakollisen kuvan ottamisesta jokaisen sähköpotkulautamatkan päät-
teeksi ohjaamaan käyttäjiä pysäköimään oikein. Operaattorit valvovat 
otettuja kuvia ja antavat sanktion käyttäjille, jotka ovat otetun kuvan pe-
rusteella pysäköineet lautansa väärin. Näiden toimien lisäksi tärkeänä 
osana pysäköintimallin toimivuutta on ollut operaattoreiden kustantama 
yhteinen pysäköintipartio, joka on keskustan alueella siirtänyt väärin 
pysäköityjä lautoja siistiin järjestykseen. Aluetta, jolla pysäköintipartio 
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toimii, on laajennettu kauden aikana kattamaan koko Helsingin niemen 
alue. 

Operaattoreiden kanssa on kauden aikana sovittu, että operaattoreiden 
laudat ovat siistissä järjestyksessä koko kaupungin alueella, eikä niiden 
kasautumisesta saa aiheutua haittaa. Jos sähköpotkulaudasta aiheutuu 
vaaraa tai kohtuutonta haittaa, operaattorin on siirrettävä sähköpotku-
lauta välittömästi. Kaupungilla on tiedossa, että operaattorit eivät ole 
kuitenkaan pystyneet suoriutumaan tehtävästään riittävän hyvällä tasol-
la. Kaupunki on lähettänyt siirtokehotuksia operaattoreille, kun ongel-
matapauksia on tullut kaupungin tietoon. Kaupunki on myös vaatinut, 
että sähköpotkulaudoissa esitetään selkeästi operaattorien yhteystie-
dot, johon palautteen voi laittaa. 

Kunnallinen pysäköinnin valvonta voi toteuttaa varasto- tai lähisiirtoja 
huomattavaa haittaa aiheuttaneille pysäköidyille sähköpotkulaudoille. 
Kaupunki on elokuussa pilotoinut varastosiirtoa, sillä nykyisin meillä ei 
ole tähän palveluun sopivia käytäntöjä lähisiirtoon liittyen. Jokaisesta 
yksittäisestä varastosiirrosta on tehty erillinen valituskelpoinen päätös, 
mikä lisää hallintotyötä pysäköinnin valvonnassa. Suureen lautamää-
rään kohdistuvat varasto- tai lähisiirrot eivät kaupungin näkökulmasta 
ole kestävä ratkaisu lautojen määrään liittyvien ongelmien ratkaisemi-
seksi, koska ensisijaisesti pitäisi puuttua pysäköintiongelmien juurisyi-
hin. Nykyisillä taksoilla lautojen siirrosta saatava 20 euron maksu ei 
myöskään kata siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Ensi kesää varten 
kunnallinen pysäköinninvalvonta kehittää toimintaansa ja arvioi myös 
kustannuksia vastaavat taksat tähän liittyen uudelleen. 

Jalkakäytävillä ajo on ongelma, jota poliisi on valvonut kesän aikana 
tehostetusti. Myös kaupunki on puuttunut vaaralliseen ajokäyttäytymi-
seen määrittelemällä keskustan vilkkaille jalankulun alueille 10 km/h 
alennetun nopeusrajoituksen alueita, jotka operaattorit ovat ottaneet 
kesällä 2022 käyttöön. Lisäksi pysäköintikieltoalueita on lisätty ongel-
mallisiin kohteisiin. Kaupunki tunnistaa, että pyöräliikenteen infrastruk-
tuurissa on puutteita, joita parantamalla myös jalankulun turvallisuus 
paranee, kun jalankululla ja sähköpotkulaudoilla on selkeä erottelu. Ko-
ko kaupungin alueelle on hyväksytty pyöräliikenteen tavoiteverkko ja 
kehittämisohjelma, joiden toteuttamista tehdään määrätietoisesti talou-
sarvion puitteissa.   

Kaupunki tunnisti sähköpotkulautojen suuren määrän ongelmaksi jo 
kauden 2021 aikana, kun niiden määrä oli korkeimmillaan lähes 9 000. 
Operaattoreita oli tällöin neljä. Kaudella 2022 sähköpotkulautojen mää-
rä nousi korkeimmillaan kuuden operaattorin toimesta yli 18 000 lau-
taan. Yhden operaattorin poistuminen laski lautojen määrän elokuun 
lopussa noin 15 000 lautaan. Lautojen määrien rajoituksista neuvoteltiin 
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jo ennen kauden alkua sekä kesäkuussa, mutta kaikki operaattorit eivät 
suostuneet määriin liittyviin rajoituksiin. Ydinkeskustaan sovittiin kuiten-
kin pysäköintimallin yhteydessä rajoituksista, joiden mukaan 24 tuntia 
käyttämättä ollut sähköpotkulauta tulisi siirtää seuraavan 24 tunnin ai-
kana pois ydinkeskustan alueelta. Koska lautojen määrät kuitenkin jat-
koivat kasvuaan kauden aikana, heinäkuun alussa rajoitusta tiukennet-
tiin niin, että siirto tulee tehdä 12 tunnissa. Samalla se laajennettiin 
koskemaan Helsingin niemen aluetta. Kaupunki on seurannut koko ke-
sän tämän säännön toteutumista, eivätkä kaikki operaattorit ole pääs-
seet tavoiteaikoihin. Juurisyyhyn puuttuminen eli sähköpotkulautojen 
määrän sääntely vaatisi kuitenkin kaupungin tulkinnan mukaan lain-
säädännön muutosta niin, että mikroliikkumisen palveluista tehtäisiin 
luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntäminen voisi siten tapahtua esi-
merkiksi kilpailutuksen perusteella. 

Kesän 2022 pysäköintimallikokeilusta ydinkeskustassa on saatu koke-
muksia, mutta tulokset eivät ole kaikilta osin valmiita. Kokeilu on kui-
tenkin osoittanut, että toteutetut pysäköintipaikat yhdistettynä vapaa-
seen pysäköintiin ei ole yksinään toimiva ratkaisu, jos kaupungilla ei ole 
mahdollisuutta säädellä lautojen ja kaupunkiin tulevien operaattoreiden 
määriä. Havainnointitutkimuksen perusteella, pysäköintikokeilun alueel-
la, lautojen huonosta pysäköinnistä aiheutuvia haittatilanteita syntyy 
edelleen liikaa. Myös kaudella 2023 varaudutaan toimimaan nykyisen 
vapaaehtoisuuteen perustavan sopimisen puitteissa. 

Kaupunki on myös tutkinut kauden aikana sähköpotkulautojen pysä-
köinnin kieltämistä liikennemerkeillä. Tieliikennelaissa sähköpotkulauta 
rinnastetaan polkupyörään ja sen saa pysäköidä jalkakäytävälle ja pyö-
rätielle. Pysäköinnin kieltäminen tekstillisellä liikennemerkillä olisi tekni-
sesti mahdollista ja tästä on keskusteltu myös liikenne- ja viestintämi-
nisteriön kanssa. Kadunpitäjä eli tässä tapauksessa Helsingin kaupunki 
vastaa asettamiensa liikennemerkkien lainmukaisuudesta. Siten liikku-
mista rajoittavien, tekstillisten liikennemerkkien käyttö tulee toteuttaa 
harkiten ja arvioida rajoituksen vaikutukset myös siihen miten selkeäksi 
tämä rajoitus tekstillisellä liikennemerkillä koetaan. Tämä on yksi syy 
miksi tällaiseen laajamittaiseen liikkumista rajoittavaan toimeen pelkällä 
tekstillisellä liikennemerkillä (TLL 75 §) ei ole vielä ryhdytty tänä kesä-
nä. Kaupunki on viestinyt jo operaattoreille tästä mahdollisesta keinos-
ta, mikäli operaattorien nykyiset toimet eivät ole riittäviä sähköpotku-
laudoista aiheutuvien ongelmien hillitsemiseksi. Lainmukaisuuden ar-
vioinnin lisäksi laajamittaista pysäköintikieltoaluetta ei ole vielä lähdetty 
toteuttamaan, koska heinäkuun aikana sähköpotkulautojen määrä pie-
neni ja muita ratkaisuja on vielä pyritty löytämään yhteistyössä operaat-
toreiden kanssa. Laaja pysäköintikielto estäisi sähköpotkulautayritysten 
toiminnan sekä yksityisten sähköpotkulautojen pysäköinnin alueella, el-
lei voida osoittaa riittävää määrää pysäköintipaikkoja, joihin sähköpot-
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kulaudan voisi kieltoalueella jättää. Keskustan alueella rajallisessa ka-
tutilassa suuri osa näistä paikoista todennäköisesti tulisi sijoittaa auto-
jen pysäköintipaikoille. Laajamittainen sähköpotkulautojen pysäköinti-
kieltoalue sekä siihen kytkeytyvä mikroliikkumiseen osoitettujen pysä-
köintipaikkojen toteutus edellyttäisi lautakunnan päätöstä. Vaikutusten 
suuruuteen vaikuttaisi kieltoalueen laajuus. Mahdollinen päätös aluera-
joituksesta tulee valmistella hyvin vuorovaikutuksineen, mikä vie oman 
aikansa.

Perustuslaissa on turvattu jokaiselle elinkeinonvapaus, eikä kaupunki 
voi omalla päätöksellään rajoittaa kaupungin alueella toimivien yritysten 
määrää tai niiden liiketoimintaa rajoittamalla lautojen määrää. Yritysten 
kanssa on mahdollista tehdä vapaaehtoisuuteen perustuvia yksityisoi-
keudellisia sopimuksia, mutta niilläkään ei voida rajoittaa kaupungissa 
toimivien markkinaehtoisten yritysten tai lautojen määrää, sillä tällainen 
sopimus voisi olla kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta ongelmallinen 
nykyisen lainsäädännön puitteissa. Sähköpotkulautaoperaattorit ovat 
myös haluttomia allekirjoittamaan sitovaa sopimusta tilanteessa, jossa 
uusi operaattori voi tulla markkinoille sitoutumatta toisten allekirjoitta-
maan sopimukseen. 

Myöskään se, että kaupunki kilpailuttaisi alueelleen sähköpotkulauta-
palvelun ja tekisi sopimuksen kilpailun voittaneiden sähköpotkulautao-
peraattorien kanssa, ei estäisi nykyisen lainsäädännön puitteissa muita 
sähköpotkulautaoperaattoreita jatkamasta liiketoimintaansa eikä uusien 
operaattorien tulemista markkinoille. Tämä johtuu siitä, että sähköpot-
kulautapalvelun tarjonta on vapaa elinkeino eikä sähköpotkulaudoilla 
ajo tai niiden pysäköinti katualueella edellytä kadunpitäjältä erillistä 
suostumusta tai lupaa. Jos siis kaupunki tekisi käyttöoikeussopimuksen 
kilpailutuksessa menestyneiden yritysten kanssa ja rajoittaisi heidän 
lautamääräänsä, se ei estäisi nykyisen lainsäädännön puitteissa kilpai-
lutuksessa hävinnyttä tai muuta kilpailijaa tulemasta markkinoille isolla 
laitemäärällä. Kaupunkipyöräjärjestelmä on aikanaan kilpailutettu ja 
voittaneen kanssa käyttöoikeussopimuksin sovittu, mutta siitä huolimat-
ta Helsingissä on myös tarjolla kelluvia kaupunkipyöräjärjestelmiä ka-
duilla.

Valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepää-
töksessä on yhtenä toimenpiteenä selvittää mahdollisuutta lisätä lain-
säädännössä kaupunkien toimivaltaa niin, että niillä olisi paremmat 
mahdollisuudet ohjata niiden alueella olevia liikkumisen palveluja. Kau-
punki käy aiheesta aktiivista keskustelua liikenne- ja viestintäministe-
riön kanssa. Vastaavia tarpeita on myös muissa kaupungeissa. Helsin-
gin kaupunki on myös lausunut liikenneturvallisuusstrategiasta kahdesti 
(2021-2022) ja tuonut lausunnoissaan esiin, että kaipaamme lainsää-
däntömuutosta siihen, että kaupungilla olisi nykyistä paremmat edelly-
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tykset hallita mikroliikkumispalveluista aiheutuvia nykyisiä ongelmia ka-
duillamme. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten lisäksi kaupunki kuiten-
kin tekee parhaansa jatkaakseen vaikuttavien kaupungin päätösvallas-
sa olevien keinojen suunnittelua kaudelle 2023. Suunnitelma sähköpot-
kulautojen haittojen hallinnasta kaudella 2023 valmistellaan kaupun-
kiympäristölautakunnan käsittelyyn alkuvuoden 2023 aikana.

Esittelijän perustelut

Ryhmäaloite

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 8 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.6.2022 seuraavan ryhmäaloitteen:          

"Sähköpotkulaudasta on tullut suosittu kulkuneuvo Helsingissä, jossa 
kävely ja pyöräily ovat suositeltavimpia liikkumistapoja. Lyhyiden etäi-
syyksien matkustaminen sähköpotkulaudan voimin on kätevää ja edul-
lista, mutta sähköpotkulautoihin liittyy myös kosolti ongelmia, jotka Hel-
singin kaupungin on ratkaistava.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla neuvoteltiin Helsinkiin vuoden 
2021 kesällä nopeus- ja käyttöaikarajoitteita, jotka ovat auttaneet on-
nettomuuksien vähentämisessä. Myös hallituksen keväällä hyväksy-
mässä liikenneturvallisuusstrategiassa esitetään toimenpiteitä ns. mik-
roliikkumisen eli lyhyiden matkojen liikkumisen turvallisuuden lisäämi-
seksi, mm. promillerajan selvittämistä ja kaupunkien toimivallan lisää-
mistä. Vastuu Helsingin julkisesta kaupunkitilasta kuuluu kuitenkin yk-
sinomaan Helsingin kaupungille.

Helsingin kaupungilla on sähköpotkulautojen hallitsemiseksi laillinen 
toimivalta, jota sen on käytettävä nykyistä tarmokkaammin kaupunki-
laisten liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vaatii Helsingin kaupungilta seu-
raavia toimia:

1. Lautojen pysäköinti ja poistaminen

Valtuutettu Ville Jalovaara kysyi jo 2019, miten Helsingin kaupunki huo-
lehtii, ettei sähköpotkulautoja jätetä hujan hajan kaupunkitilaan ja kul-
kuväylien tukkeeksi. Toimenpiteet eivät kolmen vuoden aikana ole ol-
leet alkuunkaan riittäviä.

Helsingin kaupunki on alueellaan tienpitäjä, joka voi joko kieltää alueel-
laan sähköpotkulautojen pysäköinnin tai osoittaa niille pysäköintipaik-
koja. Sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytävillä aiheuttaa usein on-
gelmia. Erityisesti kantakaupungin alueella kaupungin tulisi järjestää li-
sää pysäköintitilaa esimerkiksi katutilan pysäköintiruuduista.
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Kaupungin oikeus ja velvollisuus on puuttua välittömästi väärin jätettyi-
hin sähköpotkulautoihin ja siirrettävä ne pois aiheuttamasta vaaraa lii-
kenteelle. Vuokrausyritykset voivat maksua vastaan lunastaa siirretyt 
sähköpotkulaudat takaisin käyttöön.

2. Pysäköintipaikkoja ja pyöräväyliä myös kantakaupunkiin

Sähköpotkulaudalla ajaminen on kiellettyä jalkakäytävällä. Ydinkeskus-
tassa ajoradat, varsinkin mukulakivet, ovat hankalia ja vaarallisia pieni-
pyöräisille ajoneuvoille. Kaupungin on tienpitäjänä syytä harkita sähkö-
potkulaudoille ajorajoituksia historiallisessa keskustassa, lähinnä Se-
naatintorin ympäristössä.

Lisäksi tarvitaan määrätietoista työtä, että kaupungin infrastruktuuri 
muuttuu ajassa vastaamaan uusia liikkumismuotoja. Tarvitaan siis lisää 
tasaisia pyöräkaistoja myös kantakaupunkiin, jotta liikkuminen on kaikil-
le sujuvaa ja turvallista.

3. Sähköpotkulautojen määrän hallitseminen käyttöoikeussopimuksilla

Rakentava neuvotteluyhteys mikroliikkumisen toimijoiden välillä on tär-
keää, mutta samalla kun uudet toimijat lisäävät ajoneuvojen määrän 
kohtuuttomaksi, ne eivät ole sitoutuneita aiemmin tehtyihin sopimuksiin. 
Olisi selkeintä, että kaupunki tekisi vuokrausyritysten kanssa palvelu- ja 
käyttöoikeussopimuksen, jossa määriteltäisiin kaupunkitilan käytön 
vastikkeeksi lautojen enimmäismäärät, ajalliset ja alueelliset rajoitukset 
sekä muut käyttöehdot. Kaupunki tekee vastaavia sopimuksia monilla 
muilla aloilla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että Helsingin kau-
punki ryhtyy välittömästi ja määrätietoisesti toimiin, jotta sähköpotkulau-
tojen määrä ja käyttö saadaan kaupungissa hallintaan. Jokaisella hel-
sinkiläisellä on oikeus turvalliseen liikkumiseen kotikaupungissa – säh-
köpotkulaudalla tai ilman."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 4.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Miikka Kulpakko, liikenneinsinööri: 09 310 37657

miikka.kulpakko(a)hel.fi

Liitteet
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1 Ryhmäaloite 15.06.2022 Heinäluoma Eveliina Kaupungin laadittava 
säännöt sähköpotkulaudoille Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 510
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kus-
taankartanon palvelukeskuksen rakennuksien A, B, C, K, L, M ja N 
siirtämiseksi apporttiomaisuutena Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle

HEL 2022-010526 T 02 07 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen -
valtuustolle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin luovutta-
maan Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset A, B, C, K, L, M 
ja N vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n (HEKA) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 20415

ismo.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 3.6.2022
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ikääntyvän väestön palveluiden rakenneuudistuksen tavoitteena on 
asiakkaiden tarpeiden mukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen 
ja kotihoidon vahvistaminen sekä laitoshoidon vähentäminen ja siirty-
minen vaiheittain pääosin palveluasumiseen. Helsingin kaupungin ta-
voitteena on toiminnallisista ja taloudellisista syistä keskittää asuntova-
rallisuuttaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön (HEKA). Mainitussa 
keskittämistarkoituksessa ja kaupungin toimintojen yhtenäistämiseksi 
on tarkoituksenmukaista siirtää Helsingin kaupungin omistamat Kus-
taankartanon palvelukeskuksen rakennukset A, B, C, K, L, M ja N Hel-
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singin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Siirto mahdollistaa ra-
kennusten omistuksen, päätöksenteon, toiminnan, talouden ja rahoi-
tuksen järjestämisen entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennukset D ja E siirtyivät ap-
portteina Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille 31.12.2012. Kiinteis-
tö Oy Helsingin Palveluasunnot sulautui HEKA:an 31.12.2014. Raken-
nukset D ja E on peruskorjattu vuosina 2014–2017. Rakennukset F, G 
ja H siirtyivät apporttina HEKA:lle kaupunginvaltuuston päätöksellä 
9.12.2020. Nyt esitetään palvelukeskuksen alueella olevien loppujen 
rakennusten siirtämistä HEKA:lle.

Rakennusten kuuluminen yhdelle omistajalle selkeyttää kohteen ylläpi-
toa ja sellaisten korjausten tekemistä, jotka koskevat koko Kustaankar-
tanon palvelukeskuksen aluetta. Luovutettavista rakennuksista raken-
nukset A, B, C ja K ovat peruskorjauksen tarpeessa. Myös muihin ra-
kennuksiin on tulossa isoja toiminnallisia muutoksia. HEKA:lla on mah-
dollisuus ARA-rahoitukseen niiden tarvitsemien korjausten osalta. Li-
säksi HEKA on oikeutettu arvonlisäveron palautuksiin. Tilat tullaan 
vuokraamaan sosiaali- ja terveystoimialle. Tilojen tuleva käyttö tulee 
olemaan sote- ja asuinkäyttöä. HEKA:n organisaatiolla on hoidossaan 
monia vanhusten asumisen ja palvelujen käytössä olevia kiinteistöjä ja 
organisaatiossa on paljon ammattitaitoa tämän tyyppisten kiinteistöjen 
ylläpitoon, yhteistyöhön sosiaali- ja terveystoimialan kanssa sekä ra-
kennusten käyttäjien erityistarpeisiin.

Apporttina siirrettävä omaisuus

Helsingin kaupunki omistaa Kustaankartanon palvelukeskukseen kuu-
luvat rakennukset A, B, C, K, L, M ja N. Rakennukset sijaitsevat Oulun-
kylässä osoitteessa Oltermannintie 32 (tontti 91-28-169-5).

Rakennus A on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 3 464 m² ja 
rakennustunnus 103402383R. 

Rakennus B on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 3 382 m² ja 
rakennustunnus 103402384S. 

Rakennus C on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 3 380 m² ja 
rakennustunnus 103402385T. 

Rakennus K on valmistunut vuonna 1953, sen pinta-ala on 4 550 m² ja 
rakennustunnus 103402382P. 

Rakennus L on valmistunut vuonna 2003, sen pinta-ala on 882 m² ja 
rakennustunnus 1034023932.
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Rakennus M on valmistunut vuonna 2003, sen pinta-ala on 848 m² ja 
rakennustunnus 1034023921.

Rakennus N on valmistunut vuonna 2009, sen pinta-ala on 180 m² ja 
rakennustunnus 1034023943.

Sijaintikartta on liitteenä 1.

Rakennusten yhteisarvo on 7,94 miljoonaa euroa. Arvosta on saatu ul-
kopuolisen arvioitsijan antama arviokirja. Tontti, jolla rakennukset sijait-
sevat, tullaan vuokraamaan rakennusten luovutuksen yhteydessä HE-
KA:lle ARA-perusteisesti. Arviokirja on oheismateriaalissa. Helsingin 
kaupunki omistaa HEKA:n koko osakekannan. Rakennusten siirto teh-
dään vastikkeettomana apporttisijoituksena yhtiön sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala 3.6.2022 antamallaan lausunnolla puoltanut 
rakennusten siirtoa. Lausunto on liitteenä 2.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 11 kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää luovut-
taa kaupungin irtainta omaisuutta, kun omaisuuden arvo ylittää 5 mil-
joonaa euroa. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytän-
töönpanon yhteydessä tehdä Kustaankartanon palvelukeskuksen ra-
kennusten A, B, C, K, L, M ja N luovutus vastikkeettomana apporttisijoi-
tuksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toimin-
nanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan omaisuuden siirtoa kos-
kevat asiakirjat.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 20415

ismo.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 3.6.2022
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 511
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Amanda Pasasen ym. valtuustoaloitteesta koskien Hel-
singin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamista vuoteen 
2030 mennessä

HEL 2022-008069 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Anni Sinnemäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Laura Walin, yksikön päällikkö: 09 310 33250

laura.walin(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 15.06.2022 Pasanen Amanda Helsingin luonnon koko-
naisheikentymättömyyden turvaaminen vuoteen 2030 mennessä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kaupunkiympäristössä on 
tärkeää niin itsearvoisesti kuin luonnon ihmiselle tarjoamien ekosys-
teemipalveluidenkin vuoksi. Monimuotoinen lähiluonto tarjoaa terveys-
hyötyjä asukkaille ja on yksi kaupungin vetovoimatekijöistä. Monimuo-
toiset ekosysteemit ovat myös yksipuolisia ympäristöjä paremmin pus-
kuroituja ilmastomuutoksen vaikutuksia vastaan.
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Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja vaaliminen on Helsingin kau-
punkistrategiassa 2021–2025 vahvana painopisteenä. Strategia linjaa 
mm. metsäisen verkoston ja niittyverkoston vahvistamista, kaupunkira-
kenteen tiivistymisen ja lähiluonnon arvojen yhteen sovittamista, met-
sien ja metsäisten alueiden suunnitelmallista monimuotoisuuden lisää-
mistä sekä uusien luonnonsuojelualueiden perustamista.

Helsinki on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimin-
taohjelmassaan (LUMO-ohjelma) siihen, että huolimatta kaupungin 
vääjäämättömästä kasvusta luonnon monimuotoisuutta kaupungissa li-
sätään ja sen huomioon ottaminen integroidaan kaikkeen kaupungin 
toimintaan. Ohjelman 11 osatavoitteen edistämiseksi tehtävät toimenpi-
teet on suunniteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ja niillä pyritään 
arvokkaimpien luontoalueiden säästämiseen, lajien ja luontotyyppien 
suojeluun sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen kaikilla vihera-
lueilla.

Luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyyden tavoite on 
LUMO-ohjelman periaatteiden mukainen. Kaupunkiympäristön toimia-
lalla on päätöksentekoon valmiina vuonna 2012 hyväksytyn ympäristö-
politiikan päivitys. Sen luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevas-
sa osiossa esitetään tämän aloitteen kanssa yhdenmukaisesti keskipit-
kän aikavälin tavoitteena, että vuonna 2030 Helsingissä tapahtuva 
luontokato on pysähtynyt ja luonnon monimuotoisuus kasvaa.

Kokonaisheikentymättömyystavoitteen seuraaminen edellyttää, että 
luonnon monimuotoisuuden tilaa voidaan seurata ja sen muutosta mita-
ta. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä useita hankkeita, jotka 
tähtäävät tähän. Vuonna 2021 toimialalla valmisteltiin kymmenvuotis-
suunnitelma luonnon tilan seurannasta 
(https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julk
aisu-10-22.pdf), ja sen mukaiset seurannat on aloitettu vuonna 2022.

Luontoseurannan tietojen pohjalta voidaan kehittää luonnon monimuo-
toisuutta kuvaavia indeksejä. Tässä Helsingin kaupunki tekee yhteis-
työtä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen ja kuutoskaupunkien 
kanssa. Vuonna 2023 erityisenä projektina Helsingissä on monimuotoi-
suuspotentiaalin arviointikriteeristön kehittäminen rakennetuille vihera-
lueille.

Käsitteellisesti luonnon kokonaisheikentymättömyys liittyy ekologisen 
kompensaation kokonaisuuteen. Ekologisessa kompensaatiossa ne 
luontohaitat, joita ei pystytä välttämään tai lieventämään, kompensoi-
daan lisäämällä luontoarvoja jossain muualla. Koska Helsingin kasvu 
on intensiivistä, on odotettavaa, että ekologinen kompensaatio tulee 
olemaan tarpeen kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi.
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Helsinki tekee ekologisen kompensaation käyttöönottoon liittyvää tut-
kimusyhteistyötä Sitran rahoittaman No Net Loss City –hankkeen ja 
Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittaman BOOST-
tutkimushankkeen kanssa. LUMO-ohjelmassa on toimenpiteenä kehit-
tää Helsingille ekologisen tilinpidon ja ekologisen kompensaation malli, 
johon päästäneen BOOST-hankkeen kuluessa viimeistään vuonna 
2027. Ekologisen kompensaation pilotteja on tarkoitus toteuttaa vuosi-
na 2022–2023.

Helsingin seutu muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jossa eri 
kunnilla ja alueilla on erilainen rooli mm. kestävässä kasvun ohjaami-
sessa. Käynnissä olevan seutuyhteistyön puitteissa (mm. MAL-
prosessi) voidaan tehokkaasti edistää luonnon kokonaisheikentymät-
tömyyden tavoitteita. On todennäköistä, että kokonaisheikentymättö-
myyden saavuttamiseksi Helsingin täytyy kompensoida rakentamisen 
aiheuttamia luontohaittoja, eikä kompensoivaa maapinta-alaa löydy riit-
tävästi kaupungin rajojen sisäpuolelta. Sen vuoksi laajahko seudullinen 
yhteistyö tulee pohdittavaksi myös Helsingin ekologisen kompensaa-
tion mallin kehittämisen yhteydessä.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että luonnon kokonaisheikentymät-
tömyystavoite tulee luontevasti keskusteltavaksi ympäristöpolitiikan 
päivityksen päätöksenteon yhteydessä. Päivityksen valmistelussa se 
on tunnistettu EU-tason ja kansallisen keskustelun perusteella relevan-
tiksi luonnon monimuotoisuutta koskevaksi keskipitkän aikavälin tavoit-
teeksi. Tavoitteen toteutumisen seurantaan ja mittaamiseen tarvitaan 
työkaluja, joiden kehittäminen on käynnistetty kaupunkiympäristön toi-
mialalla.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 30 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaaminen vuoteen 
2030 mennessä.

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen niin globaalisti kuin paikalli-
sesti uhkaa ihmisten ja monien muiden lajien elämän edellytyksiä. Eko-
systeemien romahtaessa ovat myös luonnon meille tarjoamat elintär-
keät ekosysteemipalvelut kuten hyönteispölytys tai puhdas juomavesi, 
vaarassa kadota. Tarvitsemme elinvoimaisia ekosysteemejä ja lähi-
luontoa kaupungeissa paikallisen luontokadon torjumiseksi, mutta 
myös ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkimusten mukaan luon-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2022 31 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
20.09.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

nossa vietetyllä ajalla on myös merkittäviä terveyshyötyjä, kuten syket-
tä ja verenpainetta alentavia ja mielialaa kohottavia vaikutuksia.

Suomen kaupungeista Espoo on ensimmäisenä kaupunkina asettanut 
tavoitteen luonnon kokonaisheikentymättömyyden saavuttamisesta 
vuoteen 2035 mennessä. Helsingissä olisi syytä asettaa oma tavoite 
luonnon kokonaisheikentymättömyydelle luonnon monimuotoisuuden ja 
kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Pääkaupunkiseudun kehi-
tyksen kannalta parasta olisi, jos luonnon kokonaisheikentymättömyy-
den tavoitteet asetettaisin yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Myös osana EU:n uutta biodiversiteettistrategiaa valmistellaan jäsen-
maita velvoittavaa lainsäädäntöä heikentyneiden luontoalueiden ennal-
listamiseksi takaisin luonnontilaan. EU komission asetusluonnoksessa 
kaupunkien viheralueiden kokonaisheikentymättömyys pitää saavuttaa 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna. Tämä tarkoit-
taisi käytännössä sitä, että jos kaupunkien viheralueita on vuoden 2021 
jälkeen heikennetty, ne pitää vuoteen 2030 mennessä palauttaa tai 
kompensoida vuoden 2021 tasoon. Asetusluonnoksessa on lisäksi esi-
tetty, että kaupunkien viheralueita pitäisi myös lisätä kolme prosenttia 
vuoteen 2040 mennessä ja viisi prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Sitovan EU-asetuksen voimaantulosta riippumatta Helsingin on syytä 
ryhtyä vaikuttaviin toimiin luontokadon torjumiseksi ja asettaa selkeät 
tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi. Helsingin luonto- ja viheraluei-
den kokonaiskehitystä niin pinta-alan kuin alueiden laadun ja monimuo-
toisuuden suhteen olisi syytä seurata ja siitä raportoida vielä nykyistä 
tarkemmin, jotta luontokadosta saadaan riittävä tietopohja päätöksen-
teon tueksi.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Helsinki asettaa tavoitteen 
luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaamiseksi vuoden 2021 ta-
soon vuoteen 2030 mennessä ja selvittää parhaita ja tehokkaimpia 
toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi seudullista yhteistyötä hyödyn-
täen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 5.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Laura Walin, yksikön päällikkö: 09 310 33250

laura.walin(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2022 32 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
20.09.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Liitteet

1 Valtuustoaloite 15.06.2022 Pasanen Amanda Helsingin luonnon koko-
naisheikentymättömyyden turvaaminen vuoteen 2030 mennessä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 512
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Oona Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
aloitetta merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen

HEL 2022-008070 T 00 00 03

Hankenumero 5264_222

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hanasaaren asemakaavoitus on käynnistymässä. Kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ja muuta aineistoa asetetaan nähtäville syksyllä 
2022.

Valtuustoaloitteessa esitetään alueelle merikylpylää ja hyvinvointikei-
dasta alueelle. Aloite on kannatettava.

Hanasaaren asemakaava-alueella on mereen rajautuvaa rantaviivaa 
noin kilometrin pituudelta. Sen saaminen eläväksi ja kaupunkielämää 
rikastuttavaksi on yksi kaavatyön tavoitteista. Alueelle voidaan kaavoit-
taa niin kelluvia kuin kuivalle maalle rakennettavia saunoja, kylpylöitä ja 
muita hyvinvointia palvelevia rakennuksia. Osa palveluista voi myös in-
tegroitua asuinrakennusten maantasokerrokseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 15.06.2022 Hagman Oona Merikylpylä ja hyvinvointikei-
das Hanasaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuustoaloite

Valtuutettu Oona Hagman ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen

Hanasaaren hiilivoimala suljetaan vuonna 2023, jonka jälkeen alueelle 
voidaan toteuttaa merikylpylä ja hyvinvointikeidas. 

Helsingin kaupunki on linjannut, että avointa uimapaikkaa parempi rat-
kaisu olisi selkeästi erotettu merivesiallas tai kelluva uimala, kun hank-
keelle löytyy yksityinen toteuttaja. 

Uintipaikoilla on yhä selkeämpi merkitys uimiseen oppimisella. Vastaa-
vasti ikääntyvillä ikäryhmillä uinnin tärkeys liikuntamuotona korostuu. 
Kansanterveyden kannalta uimapaikoilla on tutkitusti suuri merkitys. 
(SUH 2020) 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki kaavoittaa alu-
een merikylpylän ja hyvinvointikeitaan perustamisen mahdollistamisek-
si. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 14.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 15.06.2022 Hagman Oona Merikylpylä ja hyvinvointikei-
das Hanasaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 513
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Mia Haglundin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE TEKOJÄÄKENT-
TÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTAPUISTOON

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala vastaa liikuntapuistojen palveluverkon ja palveluiden kehittämi-
sestä ja liikuntapuistojen kunnossapidosta. 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa toteutussuunnittelusta ja rakennut-
tamista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisten 
taloudellisten ja toiminnallisten edellytyksiensä vuoksi. 
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Tästä samasta aiheesta on tehty talousarvioaloite.

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

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 20 muuta valtuutettua ovat tehneet 
30.03.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:          

Aloitteen allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla 
tulee olla mahdollisuus jääurheiluun matalalla kynnyksellä. Jääurheilu-
lajit ovat kasvattaneet suosiotaan, kuitenkaan ilmaston muuttuessa ei 
ole takeita, että luonnonjäätä löytyisi pihoilta ja urheilupuistoista. Hel-
singin väkiluku kasvaa tulevina vuosina entisestään, ja jo nyt Koillis-
Helsinkiä lähimmän suuren tekojääkentän käyttöaste on täynnä, lisäksi 
sen sijainti Oulunkylässä palvelee alueen asukkaita heikosti.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki selvittää Tapulikau-
pungin liikuntapuiston tekojääkentän rakentamisen edellytykset ja ryh-
tyy toimenpiteisiin tekojääkentän toteuttamiseksi Tapulikaupunkiin.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.09.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE TEKOJÄÄKENT-
TÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTAPUISTOON

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 514
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
Tehtaankadun nimen muuttamista Zelenskyinkaduksi

HEL 2022-007400 T 00 00 03

Hankenumero 5264_217

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

1.6.2022 tehdyssä valtuutettu Matias Pajulan ja seitsemän muun val-
tuutetun valtuustoaloitteessa esitetään Tehtaankadun nimen muutta-
mista Zelenskyinkaduksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin 
mukaan.

Ullanlinnan ja Punavuoren kaupunginosissa sijaitsevan Tehtaankadun 
(Fabriksgatan) tai sen osan nimen muuttamista esimerkiksi Zelenskyin-
kaduksi tai Slava Ukrainiksi on esitetty aiemmin kolmessa erillisessä 
kuntalaisaloitteessa, jotka saapuivat maalis–huhtikuussa 2022 kaupun-
kiympäristön toimialan käsittelyyn. Nämä kuntalaisaloitteet on käsitelty 
kaupunkiympäristölautakunnassa 14.6.2022, jolloin lautakunta päätök-
sellään § 379 päätti, etteivät aloitteet anna aihetta toimenpiteisiin, ja 
katsoi ne loppuun käsitellyiksi. Nyt käsittelyssä oleva, 1.6.2022 jätetty 
valtuustoaloite on sisällöltään pääosin samankaltainen kuin kaupun-
kiympäristölautakunnassa 14.6.2022 käsitellyt aloitteet. Kaupunkiympä-
ristölautakunnassa 14.6.2022 käsitelty aloitevastaus kattoi kaikki kolme 
siihen mennessä saapunutta kuntalaisaloitetta ja oli valmisteltu yhteis-
työssä asemakaavoituspalvelun kanssa.

Aloitetta Tehtaankadun nimen muuttamisesta on käsitelty tätä ennen 
valtuutettu Dani Niskasen ym. 17.2.2021 tekemän valtuustoaloitteen 
johdosta. Tässä valtuustoaloitteessa Tehtaankadun nimi ehdotettiin 
muutettavaksi Boris Nemtsovin kaduksi. Kaupunkiympäristön toimiala 
antoi aloitteesta vastauksen kaupunginhallitukselle 28.6.2021 ja totesi, 
että Tehtaankadun tai sen osan nimen muuttamiselle ei ole perusteita. 
Kaupunginhallitus on 20.9.2021 § 675 päättänyt merkitä tämän aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Nimistötoimikunta on 17.8.2022 antanut valtuutettu Matias Pajulan ym. 
valtuustoaloitteesta kaupunkiympäristölautakunnalle lausunnon, jossa 
se viittaa Tehtaankadun nimenmuutosaloitteista 13.4.2022 antamiinsa 
kolmeen lausuntoon ja toteaa, ettei niihin ole lisättävää. 
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Aloitteita kadun- ja muiden nimien muuttamiseksi on ollut esillä eri puo-
lilla maailmaa keväästä 2022 lähtien sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi 
Ukrainaan. Nimistötoimikunnan lausuntojen mukaan kyseessä on kan-
sainvälinen ilmiö, johon suhtautuminen ja reagointi vaihtelevat riippuen 
siitä, minkälaiset nimeämiskäytännöt, -periaatteet ja -perinteet kussakin 
maassa paikallisesti ovat. Nimistötoimikunnan näkemyksen mukaan 
kaava- ja osoitenimistön nopeatahtinen muuttaminen ei kuitenkaan ole 
hyvä tapa käsitellä edelleen käynnissä olevia, ajankohtaisia maailman 
tapahtumia tai kriisejä.

Nimistötoimikunta toteaa lausunnoissaan, että Helsingin nimistönsuun-
nittelussa huomioidaan Kotimaisten kielten keskuksen nimistönsuunnit-
telun ohjeet ja Kuntaliiton ohjeet ja suositus kunnan osoitejärjestelmäs-
tä. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat lisäksi YK:n ja suomen 
kielen lautakunnan suosituksia.

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatetaan myös periaatetta, että 
käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta, ellei nimenmuutosta puolla jo-
kin erityinen, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai liikennejärjestelyi-
den muutoksiin liittyvä syy. Käytössä olevan nimen muuttaminen vai-
kuttaa kaikkiin alueen käyttäjiin ja siellä asuviin ja toimiviin. Nimistön 
muuttamisesta johtuvat osoitteenmuutokset aiheuttavat asukkaille ja 
siellä toimiville yrityksille kustannuksia ja vaivaa sekä sekaannusta 
esimerkiksi pelastustilanteissa ja kuljetuksissa.

Nimistötoimikunta on todennut, että nimistönsuunnittelu on osa pitkä-
jänteistä kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitellaan asemakaavoituk-
sen yhteydessä. Nimistön ensisijainen tarkoitus on opastaa ja yksilöidä 
paikkoja, ja kaavanimistö onkin parhaimmillaan mahdollisimman muut-
tumatonta ja pysyvää, jotta se täyttää tärkeimmän funktionsa. Helsingin 
vakiintunutta ja historiallista nimistöä on onnistuneesti säilytetty myös 
poliittisten tilanteiden vaihtuessa, mikä tekee kaupunkimme nimistöstä 
kerroksellista ja arvokasta.

Nimistötoimikunnan lausuntojen mukaan Tehtaankadun nimi on ollut 
käytössä vuodesta 1887 lähtien, alkuun ruotsinkielisenä (Fabriksga-
tan). Kadun suomenkielinen nimi on otettu epävirallisesti käyttöön vii-
meistään 1890-luvulla, ensin muodossa Tehdaskatu, ja nykyinen nimi-
pari Tehtaankatu – Fabriksgatan on virallistunut vuonna 1909. Teh-
taankadun nimi on useiden helsinkiläisten sukupolvien tuntema ja käyt-
tämä, ja se on erottamaton osa helsinkiläistä nimimaisemaa ja yhteistä 
helsinkiläistä kokemusta. Nimellä on suuri paikallishistoriallinen merki-
tys, minkä lisäksi Tehtaankadun varrella asuu yli kaksituhatta helsinki-
läistä. Osoitenimenä Tehtaankatu toimii yhteensä yli 270 yritykselle ja 
julkishallinnon toimipaikalle. Osoitenumeroita siellä on käytössä nume-
roon 42 asti.
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Kaupunkiympäristölautakunta viittasi myös asemakaavoituspalvelun to-
teamaan 14.6.2022, että ensimmäisen kerran nykyisen Tehtaankadun 
katualue on nimetty Fabriksgataniksi asemakaavassa nro 465 vuodelta 
1887. Tällä hetkellä koko Tehtaankadun alueella ovat voimassa ase-
makaava nro 495 vuodelta 1900, asemakaava nro 7676 vuodelta 1977, 
asemakaava nro 7715 vuodelta 1977, asemakaava nro 7775 vuodelta 
1983 ja asemakaava nro 10787 vuodelta 2000. Näissä kaikissa kadun 
nimeksi on osoitettu Tehtaankatu – Fabriksgatan, paitsi asemakaavas-
sa nro 495, jossa nimi on merkitty pelkästään ruotsiksi, Fabriksgatan, 
sen aikaisen käytännön mukaisesti.

Edellä esitettyyn viitaten ja ottaen huomioon Tehtaankadun katulin-
jauksen yhtenäisyys ja kadunnimen ikä, historiallinen arvo ja merkitys, 
osoitteiden suuri määrä sekä nimistönsuunnittelun periaatteet, Teh-
taankadun tai sen osan nimen muutokselle ei ole perusteita. 

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että nimenmuutosta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 310 64796

hanna.ikonen(a)hel.fi
Otso Huhtala, arkkitehti, puhelin: 31037296

otso.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Tehtaankatu nimettävä uudel-
leen Zelenskyinkaduksi

2 Nimistötoimikunnan lausunto 17.8.2022 § 53
3 Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 14.6.2022 § 379
4 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 27
5 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 26
6 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuustoaloite

Valtuutettu Matias Pajula ja seitsemän muuta valtuutettua ovat tehneet 
1.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Tehtaankatu nimettävä uudelleen Zelenskyinkaduksi

Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan viikko sitten. Sota on saanut joka 
päivä synkempiä piirteitä ja viime päivinä Venäjän kohteeksi ovat jou-
tuneet ukrainalaiset siviilit. Ukrainalaiset ovat tähän asti kestäneet ja 
puolustaneet maataan onnistuneesti huolimatta Venäjän harjoittamasta 
poikkeuksellisen häikäilemättömästä sodankäynnistä. 

Ukrainalaiset eivät taistele puolustaakseen vain Ukrainaa, vaan he tais-
televat puolustaakseen koko Eurooppaa ja samalla myös Suomea. He 
taistelevat puolustaakseen länsimaisia arvoja, vapautta ja demokratiaa. 

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on osoittanut poikkeuksellis-
ta rohkeutta johtaessaan maataan ja maansa armeijaa heidän puolus-
taessa Ukrainaa ja koko Eurooppaa. Hän on pysynyt Ukrainan pää-
kaupunki Kiovassa ja johtanut joukkoja edestä, vaikka hänen omaa 
henkeään on uhattu lukuisia kertoja erilaisilla murhayrityksillä. 

Zelenskyin toiminta symboloi kaikkien ukrainalaisten poikkeuksellista 
rohkeutta. Rohkeutta, jota ilman ukrainalaiset eivät voisi puolustaa 
maataan ja Eurooppaa. 

Meidän eurooppalaisten, suomalaisten ja helsinkiläisten on oltava kiitol-
lisia ukrainalaisille, sillä he puolustava tällä hetkellä myös meitä ja mei-
dän arvojamme. Siksi meidän on tärkeää osoittaa tukemme ukrainalai-
sille kaikin mahdollisin keinoin. Yksi erinomainen keino tämän tuen 
osoittamiseksi olisikin nimetä Helsingin Tehtaankatu uudelleen Zelens-
kyinkaduksi Ukrainan presidentin mukaan. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tehtaankatu nimettäisiin 
uudelleen Zelenskyinkaduksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelens-
kyin mukaan. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.9.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
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johanna.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 310 64796

hanna.ikonen(a)hel.fi
Otso Huhtala, arkkitehti, puhelin: 31037296

otso.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Tehtaankatu nimettävä uudel-
leen Zelenskyinkaduksi

2 Nimistötoimikunnan lausunto 17.8.2022 § 53
3 Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 14.6.2022 § 379
4 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 27
5 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 26
6 Nimistötoimikunnan lausunto 13.4.2022 § 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 17.08.2022 § 53
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§ 515
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön 
vahingonkorvauspäätöksestä 29.12.2021 § 29 (autovaurio)

HEL 2021-012193 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 29.12.2021 (29 §) 
tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on 29.12.2021 (29 §) 
päätöksellään hylännyt Lutherinkadulla tapahtuneeseen, puun latva-
haaran katkeamisesta ja putoamisesta aiheutuneeseen auton vaurioi-
tumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä 
kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 21.10.2021 klo 7.30 osoitteessa Lutherinkatu tapahtu-
neeseen auton vaurioitumiseen liittyen. Hakijan auto oli ollut pysäköity-
nä Lutherinkadun varrella paikassa, johon oli tuulen seurauksena pu-
donnut kookkaasta puusta katkennut latvahaara. Pudonneen oksan al-
le oli jäänyt kaksi autoa, joista toinen on hakijan. Hakija on vaatinut va-
hingonkorvauksena ajoneuvon korjauskustannusten määrää 8 781,13 
euroa. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja 
nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Hakijan mielestä hallintopäällikön päätös on perustunut virheellisiin tie-
toihin. Isokokoinen oksa oli pudonnut lasten leikkipuiston puolella ole-
vasta puusta auton ollessa pysäköitynä sallitussa kadunvarsipaikoituk-
sessa. Puiston puut ovat olleet tuuheita ja lehteviä ja niistä oli hakijan 
mukaan pudonnut jo aikaisemmin katkenneita pieniä oksia leikkipuis-
toon. Tästä oli hakijan kertoman mukaan myös huomautettu kaupungil-
le. Ennen vahingon tapahtumista kaupunki oli edellisen kerran arvioinut 
puiden kunnon - muutoin kuin silmämääräisesti - vuonna 2005, jolloin 
oli tehty puiden pienennysleikkaus. Vahingon jälkeen 1.12.2021 suori-
tettu pienennys osoittaa hakijan käsityksen mukaan, että kaupunki oli 
tosiasiallisesti tällöin arvioinut vahingon aiheuttaneen puun kunnon 
huonoksi ja että aikaisempi kunnossapitovastuu oli laiminlyöty kun 
puuston kuntoa ei ole riittävästi tarkkailtu.

Perustelut
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Lautakunta viittasi hallintopäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen ja saatuun lisäselvitykseen sekä yhtyi hallintopääl-
likön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta ratkaisun lopputuloksen muuttamiseen.

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään 
aiheuta kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, 
että kaupunki on syyllistynyt johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen 
tai virheelliseen menettelyyn, joka on syy-yhteydessä aiheutuneeseen 
seuraamukseen. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumaton-
ta ns. ankaraa vastuuta, joten pelkästään siitä, että puu on kaatunut tai 
oksa irronnut katualueelle, ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen 
vahingonkorvausvastuuta. 

Kaupungin puistoalueiden puiden kuntoa seurataan silmämääräisesti 
ympärivuotisesti ja puustolle pyritään leikkausten avulla aikaansaa-
maan ikävaiheittaisten mittasuhdevaatimusten mukaisesti mahdolli-
simman pitkä ja turvallinen täysikasvuisen puun elinvaihe, jonka aikana 
hoitotoimenpiteet voidaan pitää rutiiniluonteisina. Kyseisessä keskiko-
koisessa kujasalavassa tai sen katkenneessa latvahaarassa ei silmä-
määräisessä, puukohtaisessa tarkastelussa oltu havaittu mitään huo-
lestuttavaa. Silmämääräinen tarkastaminen on yleisimmin käytetty tar-
kastustapa. Teknisiä apuvälineitä, kuten lavanosturia, käytetään vain 
hyvin harvinaisissa erityistapauksissa silmämääräisen arvioinnin an-
taessa aihetta tai jos suoritetaan oksiston mittavaa harvennusta tms. 
isompaa kunnostustoimenpidettä. Erityisen puututkan ja muiden teknis-
ten tutkimusmenetelmien käyttäminenkään ei kuulu rutiiniluonteiseen, 
jatkuvaan kunnossapitoon, vaan se on myös harvinaisempaa ja tapah-
tuu yleensä ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittuna ostopalveluna. 
Saadun selvityksen mukaan myöskään nyt kyseessä olevan kujasala-
van kuntoarvioinnissa 20 vuotta sitten ei kaupungilla vielä ole ollut käy-
tössä puututkan tapaisia apuvälineitä. Silloin kyseessä oli ollut laajempi 
kunnostustyö kyseisellä alueella ja siihen toimitukseen liittyvä puukoh-
tainen kuntoselvitys. Puun kunnossa ei havaittu mitään poikkeavaa. 
Kaupungin viheralueiden hoito-organisaatiolla on varsin pitkä ja laaja 
kokemus kaupunkipuistojen ja metsäalueiden kasvillisuuden kuntosel-
vityksistä ja hoidosta.

Alueen puuston kunnossapidosta vastaavan selvityksen mukaan kuja-
salavalle vuonna 2005 suoritetussa latvuksen harvennuksessa ja 
vuonna 2021 suoritetussa pienennyksessä ei ole ollut kysymys lahoe-
päilystä tai muustakaan viallisuusepäilystä vaan toimenpiteillä on pyritty 
keventämään painetta oksistoa kohtaan, joka puulajin lehvästön tuu-
heudesta johtuen saattaa olla riskialttiina murtumisille. Tällöin hoitotoi-
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menpiteenä poistetaan ulointa latvuskerrosta, koska puun lehtien mas-
sa saattaa esim. kosteuden seurauksena moninkertaistua aiheuttaen 
tuulen vaikutuksesta repeämisvaaraa. Hakijan autolle tapahtuneen va-
hingon jälkeen saadun selvityksen mukaan katkennut latvahaara oli ol-
lut lehtevä ja tuuhea eikä siinä ole ollut havaittavissa esim. lahottaja-
sienten itiöemiä, jotka kielisivät mahdollisesta lahosta. Pudonneessa 
haarassa oli ollut vanha haavapinta. Kunnossapidon mukaan valoku-
vien perusteella repeytymiskohdan leikkauspinnassa oli havaittavissa 
pehmeää valkolahoa ja kovempaa lahoa sekä värivikaa, mutta saadun 
selvityksen mukaan manto- eli pintapuu oli kuitenkin terve ja pintavau-
rion kylestyminen (= pintavaurion kuroutuminen uudelleen umpeen) oli 
ollut kohtuullisen voimakasta, mikä asiantuntijoiden mukaan kertoo 
puun elinvoimasta, koska muuten haavapuun kasvua ei olisi esiintynyt 
näin voimakkaana. Puu on tukenut heikentynyttä kohtaa voimakkaalla 
haavapuun kasvulla.

Kaupunki on seurannut puuston kuntoa säännöllisesti normaalien käy-
täntöjensä mukaisesti eikä puussa ole ilmennyt päällepäin näkyvää vi-
kaa. Hakija ei ole tarkemmin yksilöinyt sitä, millä tavoin ja kenen toi-
mesta puiden kunnosta on aikaisemmin huomautettu. Kaupungin pa-
lautejärjestelmään ei kuitenkaan ole kirjautunut ilmoituksia ennen tätä 
vahinkoa. Voimakas puuskainen tuuli on ollut myötävaikuttamassa va-
hingon tapahtumiseen. Kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt tai 
rikkonut kunnossapitolain mukaisia velvoitteitaan kadunpitäjänä vaan 
katsoo toimineensa huolellisesti. Muulta osin lautakunta viittasi hallin-
topäällikön päätöksen perusteluihin.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle puun oksan putoamisen  seurauksena syntyneestä vahingosta.  

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että hallintopäällikön päätöstä ei 
ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1-4 §, 6 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512
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kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-
kirjeenä 3.1.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 12.1.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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Oheismateriaali

1 Lisäselvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 
29.12.2021 § 29

HEL 2021-012193 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 29.10.2021 esittänyt kaupungille 5000,00 euron suuruisen 
vahingonkorvausvaatimuksen. Hakija on täydentänyt korvausvaatimus-
taan 15.11.2021 korjauskustannuslaskelmalla, jolloin vaatimuksen 
summa on noussut 8 781,13 euroon. Vaatimuksen mukaan hakijan py-
säköitynä ollut ajoneuvo vaurioitui 21.10.2021 kello 7.30 sen päälle 
kaatuneesta puusta Lutherinkadulla. Pelastuslaitos on raivannut puun 
pois hakijan ajoneuvon päältä.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadun liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kadun kunnossapitoon 
luetaan katualueella muun muassa istutusten kunnossapito.

Lutherinkadulla on puistopuita, jotka on luokiteltu hoitoluokkaan A2. 
Ajoväylän kunnossapito kuuluu hoitoluokkaan III.

Puistopuut hoidetaan niiden ikään, lajiin ja kasvupaikkaan nähden so-
veltuvalla tavalla myös turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Puille pyri-
tään leikkausten avulla tuottamaan ikävaiheittaisten mittasuhdevaati-
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musten mukaisesti mahdollisimman pitkä ja turvallinen täysikasvuisen 
puun ikävaihe, missä hoitotoimenpiteet ovat rutiiniluonteisia ja vähätöi-
siä. Puiden kuntoseurantaa tehdään silmämääräisesti ympärivuotisesti 
muun kunnossapidon ohessa jatkuvasti. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Saadun selvityksen mukaan va-
hinkopaikalla olevasta keskikokoisesta kujasalavasta on katkennut yksi 
latvahaara. Haara on ollut lehtevä ja tuuhea, eikä siinä ole ollut havait-
tavissa esimerkiksi lahottajasienten itiöemiä, jotka kielisivät mahdolli-
sesta lahosta. Haarassa on ollut vanha haavapinta. Kunnossapidon 
mukaan valokuvien perusteella repeytymiskohdan leikkauspinnassa on 
ollut havaittavissa pehmeää valkolahoa ja kovempaa lahoa sekä värivi-
kaa. Mantopuu eli puun pintapuu on kuitenkin ollut terve ja pintavaurion 
kylestyminen on ollut kohtuullisen voimakasta. Kohtuullisen voimakas 
kylestyminen on merkki siitä, että puu on tukenut heikentynyttä kohtaa 
haavapuun kasvulla. Haara on ollut elinvoimainen, koska haavapuun 
kasvu ei muuten olisi ollut voimakasta.

Puiden kuntoarvioinnit tehdään lisätyönä erikseen tilattuna tarpeen mu-
kaan. Kuntoarviointi tehdään silmämääräisessä kunnon seurannassa 
tehdyn esityksen pohjalta ja se on puukohtainen. Arvioinnissa käyte-
tään apuna teknisiä apuvälineitä, kuten mikroporaa, puututkaa tai jotain 
muuta teknistä menetelmää ja jokainen käsiteltävä puu tutkitaan yksi-
tyiskohtaisesti. Tämä kyseinen puu on kuntoarvioitu viimeksi noin 20 
vuotta sitten ja sen latvusta on pienennetty vuoden 2005 tienoilla. 20 
vuotta on lyhyt aika puiden elämässä. Vuoden 2005 pienennysleik-
kauksen jälkeen ei ole ilmennyt tarvetta kuntoarviolle. Jatkuvassa sil-
mämääräisessä seurannassa ei ole havaittu mitään huolestuttavaa ky-
seisessä puussa tai sen vahingon aiheuttaneessa haarassa. Salavat 
ovat tuuliherkkiä, koska puuaines on pehmeää. Pienennysleikkauksilla 
on nimenomaan pyritty pienentämään repeytymisriskiä. Vahingon ai-
heuttanutta puuta on pienennetty vahingon jälkeen 1.12.2021, mutta se 
jää edelleen kasvupaikalleen.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säänmittausaseman mukaan tuu-
lennopeus on ollut 21.10.2021 kello 23.50 10.0 m/s. Puuskatuulen no-
peus samaan aikaan on ollut 18.3 m/s, joka määritellään kovaksi tuu-
leksi. Kovat puuskatuulet jatkuivat lähes koko seuraavan vuorokauden 
ajan. 21.-22.10.2021 välisen yön aikana puuskatuulen suurin mitattu 
nopeus oli 19.5 m/s. Maa-alueilla nimenomaan puuskat aiheuttavat va-
hinkoja. Kun tuulen nopeus on noin 17-20 m/s, se katkoo puiden oksia 
ja ulkona liikkuminen on vaikeaa. 

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
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tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. 

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan 
osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti.

Vahinkopaikalla olevan puun silmämääräinen seuranta on tehty suunni-
telmien mukaisesti eikä siinä ole ollut päällepäin näkyvää vikaa. Puusta 
ei ole tullut kaupungille ilmoituksia ennen tätä vahinkoa. Haaran kat-
keaminen on johtunut voimakkaasta puuskatuulesta.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki katsoo toimineensa 
huolellisesti ja kunnossapitolain mukaisesti. Kyseessä on valitettava 
kaupungin tuottamuksesta riippumaton vahinkotapahtuma, josta kau-
punki ei ole vahingonkorvauslain mukaisessa korvausvastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 6 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 516
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.12.2021 § 
27 (takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö)

HEL 2021-010894 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalvelut-yksikön hallintopäällikön vahingonkorvaus-
päätöksestä 9.12.2021 (27 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön hallintopäällikkö on 9.12.2021 (27 §) päätöksellään hylännyt 
18.2.2021 Tunnelitien kohdalla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän 
takaisinsaantivaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan 
päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan työtapaturma- ja ammatti-
tautilain perusteella esittämänsä 8 985,64 euron suuruisen vaatimuk-
sen takaisinsaannista 18.2.2021 noin kello 8.30 Tunnelitiellä tapahtu-
neeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudes-
saan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että kaupunki ei ole esittänyt 
näyttöä siitä, että juuri kyseisellä vahinkopaikalla olisi suoritettu riittä-
västi kunnossapidon toimenpiteitä vaaran ja vahingon estämiseksi en-
nen vahingon tapahtumista. Hakija toteaa kadun ja muun kulkureitin 
kunnossapitäjällä olevan korostunut velvollisuus huolehtia vastuulleen 
kuuluvan alueen liukkaudentorjunnasta ja muusta turvallisuudesta ja et-
tä vahingon oletetaan johtuneen puutteellisesta kunnossapidosta, mi-
käli kunnossapitäjä ei voi luotettavasti osoittaa liukastumiselle muuta 
syytä.

Perustelut

Lautakunta viittasi hallintopäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen ja saatuun lisäselvitykseen sekä yhtyi hallintopääl-
likön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.
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Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta päätöksen muuttamiseen.

Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus synnytä 
kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kun-
nossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kunnossapi-
toon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä 
virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Kaupungin vas-
tuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuuta, joten 
pelkästään siitä, että talviolosuhteissa on tapahtunut liukastuminen, ei 
yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausvastuuta.

Hallintopäällikön päätöksen perusteluissa on todettu kunnossapitotoi-
menpiteistä saadun selvityksen perusteella, että vaikka yleistä liukkaut-
ta ei vahingon tapahtumisen ajankohtana ole esiintynyt kireän pakka-
sen johdosta, oli alueella kuitenkin suoritettu sekä tapahtumapäivänä 
että sitä edeltävänä päivänä kello 6.00-14.00 välisenä aikana tarkistus-
hiekoituksia. Vahinkopaikan jalkakäytävä kuuluu talvihoidon ylläpidet-
täviin alueisiin. Selvityksen tiedot ovat perustuneet kunnossapidon päi-
väkirjamerkintöihin.

Saadun lisäselvityksen mukaan ko. aluetta hoitavat koneet ovat tuol-
loinkin normaalikäytäntöjensä mukaisesti suorittaneet järjestelmällisesti 
tarkistushiekoituksia omalla hoitoalueellaan ja kiertäneet koko hoitoalu-
een läpi. Vahinkopaikka sisältyy alueeseen, jolla kunnossapito suoritti 
17.2.2021 ja 18.2.2021 tarkistushiekoitukset sekä ajoradalla että jalka-
käytävillä. Mikäli jostain syystä kiinteistöstä johtuneet ns. rännivedet tai 
muut valumat tai hiekkojen poiskulumiset ovat aiheuttaneet ennalta-
arvaamatonta liukkauden lisääntymistä paikallisesti, kuuluisi tällaisen 
liukkauden torjuminen ko. kiinteistön eikä kaupungin vastuulle. Tapah-
tumapäivänä on kuitenkin ollut n. -20 astetta pakkasta, jolloin yleistä 
liukkautta ei synny. 

Kaupunki katsoo suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden, 
että se ei ole laiminlyönyt tarpeellisia liukkaudentorjunnan toimenpiteitä 
alueella. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta, 
joka antaisi aihetta arvioida vastuuperustetta toisin kuin hallintopäälli-
kön päätöstä tehtäessä on arvioitu. 

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa  liu-
kastumisen seurauksena syntyneestä vahingosta eikä hakijalla siten 
ole työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:ssä säädetyn mukaista ta-
kautumisoikeutta kaupunkia kohtaan vahingon johdosta suorittamansa 
vakuutuskorvauksen osalta.  
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Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että hallintopäällikön päätöstä ei 
ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.12.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2022 52 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/12
20.09.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-
kirjeenä 13.12.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 28.12.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.12.2021

Oheismateriaali

1 Lisäselvitys oikaisuvaatimusvaiheessa
2 HEL2021-010894, selvitys
3 HEL2021-010894, päiväkirja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 
09.12.2021 § 27

HEL 2021-010894 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut
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LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on 29.9.2021 hakenut takaisin-
saantia maksamassaan liukastumisvahingossa
saatavatunnuksella 20166. Vaatimus koskee 18.2.2021 noin kello 8.30 
tapahtunutta liukastumista jäiseen kohtaan Tunnelitien kohdalla. Takai-
sinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 8 
985,64 euroa liukastumisen aiheuttamista kustannuksista. Vaatimuk-
sen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin työtapaturma- ja am-
mattitautilain 270 §:n perusteella. 

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut 
velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin 
kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katu-
luokituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka kuuluu hoitoluokkaan II, 
joilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa 
epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I luokan väylien jälkeen. II luo-
kan kevyenliikenteenväylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. 
Toimenpideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että yöllä satanut lumi 
poistetaan kello 10 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun sääti-
lassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen 
tai lumisade on päättynyt ja se on ylittänyt 5 cm kynnyksen.

Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan säämittausasemalla tehtyjen mittausten 
mukaan vahinkopäivänä ja sitä edeltävänä päivänä on vallinnut poutai-
nen ja tasainen pakkassää. Vahinkoaikaan on mitattu pakkasta -
15,8°C. Sateita ei ole ollut. Lumensyvyys on aamujen mittauksissa ollut 
vahinkopäivänä ja sitä edeltävänä päivänä 32 senttimetriä.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mu-
kaan yleistä liukkautta ei ole esiintynyt kireän pakkasen johdosta. Alu-
eella on kuitenkin suoritettu tarkastushiekoituksia sekä tapahtumapäi-
vänä, että sitä edeltävänä päivänä kello 6.00-14.00 välisenä aikana. 
Vahinkopaikan jalkakäytävä kuuluu talvihoidon ylläpidettäviin alueisiin.

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
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on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvaus-
vastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huo-
mioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden 
aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
kadun mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksella ei aina 
voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, 
että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyt-
tämällä tasolla. Talven 2020 - 2021 talvi oli runsasluminen ja tällaisissa 
lumiolosuhteissa on aina jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. 
Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolellisuut-
ta ja varovaisuutta talvella liikkuessaan.(Vakuutuslautakunnan ratkaisu 
FINE-001397). 

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, 
tahallisuutta tai tuottamusta. Asiassa saatujen selvitysten perusteella 
liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa tehty Helsingin kaupungin nor-
mien mukaisesti. Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huo-
mioon ottaen, laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, 
eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 14 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 517
Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 8.9.−14.9.2022 teke-
mien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 8.9.−14.9.2022 tekemiä pää-
töksiä.

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.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Päätökset

Asemakaavoitus, itäinen alueyksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, suunnittelu, yksikön päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051004040VH1
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Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimi-
päällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Hallinto- ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 8.9.2022

Päätösasiakirjat

Esittelijä

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300103030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053004050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110540050VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaoston-paatokset
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ja 517 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 507 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 515 ja 516 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvolli-
suudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimival-
tainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

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 
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

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.
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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 on ilmoitettava:

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.
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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.

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.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Kristina Gustafsson
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sami Kuusela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.10.2022.


