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110 § 
Esityslistan asia nro 4 
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA SEKÄ KULTTUURI- 
JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LIIKUNTAJAOSTON JÄSENEN JA PUHEENJOHTAJAN VA-
LINTA 
 
Valtuutettu Sazonov 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Esittäisin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi Matias Pa-julaa ja liikuntajaoston jäseneksi ja puheenjohtajaksi Heimo Laaksosta, joka on jo tällä hetkellä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen.    
112 § 
Esityslistan asia nro 6 
TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄLTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN KÄYTTÖÖN 
 
Valtuutettu Taipale 
 Arvoisa puheenjohtaja.  En vastusta tätä laisinkaan, vaan tuon tähän eräitä näkökulmia. Ham-maslääketiede on yksi aliarvostetuimpia aloja lääkäreiden ja yleensä ihmisten mielessä, jos ajatellaan sairauksien ennaltaehkäisyä. Äsket-täin on ilmestynyt merkittäviä artikkeleita myös suomalaisissa lääkäri-lehdissä iensairauksien aiheuttamista pitkäaikaisista tulehduksista ja siitä, että niiden merkitys syövän lisääntymisessä on selkeä. Nyt en ot-tanut mukaan näitä lukuja, mutta kun haimasyövässä esimerkiksi ei tiedetä juuri mitään varsinaisia riskitekijöitä, ei alkoholiakaan, niin ientu-lehdusten kohdalla riskit ovat 1,3‒1,5-kertaisia ja yleisesti syöpien li-
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sääntymisessä melkein samaa luokkaa. Tämän vuoksi myös näette, jos sydän leikataan, niin aluksi pannaan hampaat kuntoon, jotta ientu-lehduksesta ei lähde liikkeelle. Me emme saa näitä asioita kuntoon, ell-ei yhtäkkiä havaittaisi, että hammasperäisyydestä saattaisi olla myös merkitystä Alzheimerin taudin syntymiseen. Sitä dokumentaatiota ei ole vielä ollut, mutta yllättäviä löydöksiä alkaa olla pelkästään suolistobak-teerien koostumuksella.   Itse toivoisin, että hammaslääketieteen ja hammashoidon osuudesta käydään vakava keskustelu kerran tässä valtuustossa ja lähdetään liik-keelle erityisesti köyhälistön hampaiden kunnostamisesta. Mainitta-koon, että 20 vuotta sitten saimme mielensairaiden hampaat maksut-toman hoidon piiriin, koska käytettävät lääkkeet kuivattavat suun, ja vain yhden hampaan kohdalla tulee puoli millilitraa sylkeä. Käytännös-sä tämä suun kuivaminen aiheuttaa keinotekoisen karieksen ja ham-paiden tuhoutumisen, eli lääketiede tuhoaa ihmisen hampaat. Nyt mie-lensairaat taas joutuvat maksamaan, koska ei tätä käytäntöä noudate-ta. Asiallisesti heidän pitäisi ruveta jo valittamaan oikeusasiamiehelle ja kaikkialle muuallekin, mutta...  (Puheenjohtajan välihuomautus.)  Kyllä, minä lopetan nyt puheenjohtajan toivomuksesta huolimatta.  
Valtuutettu Karhuvaara 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Tilojen vuokraaminen on ihan OK, ja niitä voisi itse asiassa vuokrata sieltä, missä nämä ihmiset yleensä muutenkin kulkevat muillekin aloille ja muuhunkin tarkoitukseen kuin tähän, mistä tässä nyt keskustellaan.  Mutta ihan noihin hammashoitoihin, niin kyllä tilanne on se, että sekä lonkkamurtumapotilaat, reumaatikot että useat aivohalvauspotilaat, jos heidän historiaansa katsoo, niin aika useissa kohdissa myös taustalla löytyy huonoja hampaita. Lonkkamurtumassa puhun siitä, että kompli-kaatiot leikkausten jälkeen voivat olla huomattavat siksi, että niitä ham-paita ei ole hoidettu. Sen pitäisi olla osa perusterveyshuoltoa ja kuulua ihan kaikille.  
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Valtuutettu Taipale (vastauspuheenvuoro) 
 Puheenjohtaja.  Kun täällä on esitetty mielipiteitä puheistani, niin totean että toimitilojen vuokraamisella on erittäin suuri merkitys siinä, että hammaslääketiede ja lääketiede yhtyvät samoissa tiloissa, ja tätä kautta saadaan ham-maslääketiede hoitoon. Kelpasiko puhe nyt?    
114 § 
Esityslistan asia nro 8 
LÄNSI-PASILAN PÖLLÖLAAKSON ASEMAKAAVAN MUUTOS (NRO 12374) 
 
Apulaispormestari Sinnemäki 
 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja.  Hyvät valtuutetut.  Meillä on käsittelyssä Länsi-Pasilan Pöllölaakson kaava. Asia ei ole ol-lut riitainen vaan edennyt päätöksenteossa hyvinkin sopuisasti. Kaavan lautakuntakäsittelystä on jo jonkin verran aikaa, ja se on itse asiassa käsitelty edellisen valtuustokauden aikana, mutta sitten maankäyttöso-pimusneuvottelujen tähden olemme nyt päättämässä tästä kaavasta valtuustossa.  Tämä kaava on osa jo tapahtunutta ja tulevaa Länsi-Pasilan täydenty-mistä, täydennysrakentamista, aikaisemmin tv-tuotantojen alueella ta-pahtuvaa muutosta. Ajattelin sanoa kaavasta muutaman sanan, ehkä erityisesti kunnioituksesta Savukoskea kohtaan. Savukoskella on tällä hetkellä 1 016 asukasta, ja se on suunnilleen se kokoluokka, joka on tämän kaavamuutoksen tuoma uusi asukasmäärä aikanaan Helsinkiin. Paikka on teille varmasti tuttu monille. Kysymys on MTV3:n studioalu-eesta tuolla Länsi-Pasilan ja Ilmalan rajamaastossa, ja tämä alue tosi-aankin muuttuu kokonaan asuinalueeksi. Kerrosneliömetrejä valmiille kaava-alueelle on tulossa noin 43 00 kerrosneliömetriä. Se ei ole ihan hirveästi lisää rakennettua ympäristöä verrattuna nykytilaan, mutta totta kai sitten käyttötarkoitus on tyystin toinen kuin tällä hetkellä.   
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Tästäkin kuvasta näkyy, että tuolla seudulla myös siinä Yleisradion ympäristössä ja tässä aivan vieressä on itse asiassa viime vuosina eh-kä vähän huomaamattakin rakennettu aika paljon. Alue on miellyttävää ja viihtyisää, ja alueen tulevilla asukkailla on äärettömän helppo pääsy Keskuspuistoon, joka kuriositeettina tässä kaavamuutoksessa aivan hi-tusen laajenee, koska tästä tontista liitetään siihen pienen pieni osa. Uskoisin, että tämä on sellaista hyvää tavallista asuntotuotantoa tulevil-le helsinkiläisille, hyvä miljöö. Tälle seudulle on tulossa 2020-luvun alussa myös raitiotielinjan jatke, eli sitten niinä vuosina kun näitä taloja rakennetaan, niin itse asiassa asukkaat pääsevät Ilmalan ratikan var-rella.   Tässä lähistöllä myös niille, jotka ovat kiinnostuneita tuon Yleisradion ja Ilmalan alueen kehityksestä, niin voi sanoa, että siellä on useitakin kaavahankkeita meneillään. Siellä on aika paljon sen ikäistä rakennus-kantaa, joka on muuttumassa, joten tämä ei itse asiassa varmastikaan ole viimeinen kaava, jota tuolta seudulta tulemme käsittelemään tämän valtuustonkauden aikana. On myös todennäköistä, että tuolla seudulla näiden Maikkarin studioiden lisäksi on jonkin verran muutakin raken-nuskantaa, jota tullaan purkamaan.  Kaupungissamme aina välillä joudumme pohtimaan vaikeita rajanveto-ja sen välillä, että luovummeko jostain alueesta, joka on ollut viehättävä sellaisenaan ‒ ehkä tonttien välistä metsää tai sentyyppistä ‒ uuden rakentamisen tieltä. Tämä kaava ainakin on yksi niistä itse asiassa on-neksi hyvin lukuisista kaavoista, joissa uutta asumista ja uutta tiiviyttä syntyy täysin rakennettuun ympäristöön. Eli viheralueet säilyvät sellai-senaan, ja saamme silti 1 000 uudelle asukkaalle hyvää uutta helsinki-läistä asuinympäristöä.  Kiitos.  
Valtuutettu Soininvaara 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Tämä on paitsi tietysti ihan kiva kaava ja vastaa lähes 3 kuukauden väestönkasvusta Helsingissä, mutta historiallisesti tämä on merkittävä siinä, että tässähän siis MTV:n studiot muuttuvat asunnoiksi, ja kysy-mys on, että mihin MTV:n studiot menevät. Eivät minnekään. Tämäkin on yhden aikakauden loppu.  
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Ledamoten Månsson 
 Puheenjohtaja.  Minulla oli sattumalta aivan sama kysymys eli se tämän asian pieni var-jopuoli, vaikka tämä on kuinka hyvä. Suunnitelmahan on se, että Maik-kari muuttaa nyt pois tästä tv-kampukselta, jos näin voisi sanoa. Olisin-kin kysynyt, onko meillä mitään tietoa, mihin ne muuttavat. Tietysti yksi mahdollisuus on, että jos Telia pääsee ostamaan Maikkarin Bonnierilta 

‒ se riippuu nyt Ruotsin hallituksen kannanotosta ‒ niin mahdollisesti muuttavat jotain edes konttoreita sinne Teollisuuskadulle, missä Telial-la on nyt Suomen pääkonttorinsa. Onko meillä mitään tietoa? Eihän asia meille kuulu tietenkään, mutta uteliaita ollaan.  
Valtuutettu Muttilainen 
  Kiitos, puheenjohtaja.  Nyt löytyy ilmeisesti vihdoinkin myös Spede Pasasen patsaalle sijoitus-paikka, koska sitä on tästä kaupungista etsitty. Tällainen suullinen pon-si asiasta.  
Apulaispormestari Sinnemäki 
 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja.  Kysymykseen MTV:n tuotantopaikkojen sijoittumisesta en itse asiassa tällä hetkellä itse tiedä täysin vastausta. Tiedän sen verran, että olen omalta osaltani pitänyt huolen ja monet muutkin kaupungissamme ovat huolehtineet siitä, että yhtiöiden kanssa käydään keskustelua siitä, että emme ole suhtautuneet passiivisesti vaan aktiivisesti että jos heillä on tilatarpeita, niin että he tietävät, että kaupunki on niistä kiinnostunut. Osittainhan kun tv-tuotanto ja tv-tuottaminen kaiken kaikkiaan on mur-roksessa siinä missä ehkä muukin perinteisempi media, niin tietenkin sieltä Yleisradionkin puolelta näkee sen, että saman määrän tv-tuotantoa tietenkin pystyy tekemään huomattavasti pienemmässä tilas-sa kuin  aikaisemmin, joten korvaavaan tuotantoon ei tietenkään tarvita tämän kokoista aluetta. Ja osittain tv-studiotuotannoissa sitten tietenkin käytetään olemassa olevia studioita. MTV:n tuotantojen osaltahan on ollut sitten keskusteluja ja kiinnostusta. On ollut hanke, joka oli julki-suudessakin aika paljon esillä, joka olisi sijoittunut Vantaalle, ja sitten on ollut kiinnostusta myös helsinkiläisiin sijainteihin. Oma käsitykseni on tässä vaiheessa, että nämä sijainnit ikään kuin vähän tilaa vievem-
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mästä tv-tuotantotoiminnasta, niin ne eivät vielä ole ratkenneet. Mutta Helsinki joka tapauksessa on ollut aktiivinen eikä ole sinänsä halunnut menettää tv-tuotantotiloja jonnekin muualle.  
Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Kyllä meidän valtuutettujen kuuluu tietää, mihin esimerkiksi MTV me-nee. Emmehän me voi ryöstää esimerkiksi heidän aluettaan    ?    tie-detä ollenkaan, mihin se menee. Kyllä meidän kuuluu tietää nämä asi-at. Kun itse olen tässä KYMP-lautakunnassa, niin tässä on ollut sem-moinen henki, että meille ei kerrota oikein, että kuka on se omistaja ja mikä tähän tulee. Tulee tällainen ja tällainen talo. Kuka omistaa Garden Helsingin? Kuka omistaa jotain muuta? Niistä ei puhuta mitään. En ymmärrä, minkä takia ne ovat salaisuuksia.  
Ledamoten Månsson (replik) 
 Puheenjohtaja.  Minä en reagoinut tällä tavalla äskeiseen mielestäni aika tyhjentävään vastaukseen, jonka apulaispormestari Sinnemäki antoi. Mutta siinä vastauksessahan on yksi meidän kannaltamme vähän niin kuin paha sana, ja se oli tämä, että mahdollisesti muuttaisivat Vantaalle. Kyllähän me haluamme tietysti luoda edellytykset, niin kuin Sinnemäki juuri sa-noi, sille, että tämäkin yhtiö pysyy pääkaupungissa.  
Valtuutettu Rautava (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Nyt vastaan ensin Sirpa Asko-Seljavaaralle, että on toki näitten yritys-ten oma asia, minnekä he vievät oman toimintansa. Kuten apulaispor-mestari Sinnemäki äsken totesi, niin Helsinki toki pyrkii siihen, että tääl-lä olisi mahdollisimman paljon yrityksiä ja järjestää heille myös mahdol-lisuuden rakentaa sitten tiloja tarvittaessa ja luoda edellytyksiä sille.  Sitten näistä omistajajutuista niin vasta siinä vaiheessa monet investorit haluavat tulla julki, kun kaava on vahvistettu ja hyväksytty valtuustossa. He eivät halua etukäteen kertoa nimiään, mutta.. Eli tämä oikeastaan on tilanne   ?. 
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Valtuutettu Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Kun kerran alettiin nyt puhua tv-yhtiöiden paikoista, missä ne voisivat sijaita, niin toki näin yleisesti on hyvä, että jos stadissa on tiloja tai paikkoja tarjota vähän niin kuin pienemmille tuotantoyhtiölle, että kaikki eivät muuta sinne Vantaalle. Sikäli tämä on ihan hyvä kysymys ottaa tässä vaiheessa esiin, että kun koko ajan nämä pienteollisuusalueet kapenevat, missä on sellaiset tilat, missä voi kuvitella, että tällaisia tv-tuotantoa järjestetään ‒ oli se sitten MTV tai joku ehkä vähän snadimpi. Sikäli tämä on ihan hyvä otsikko.  
Valtuutettu Soininvaara 
 Puheenjohtaja.  Piti vastata Asko-Seljavaaralle, että tämä asia käsiteltiin siis kaupunki-suunnittelulautakunnassa viime vaalikaudella, ja kyllä meille silloin ker-rottiin. Se hakija oli MTV itse, MTV3 itse, koska he rahavaikeuksissaan halusivat muuttaa nämä toimistot rahakkaammiksi asunnoiksi, ja tästä kaavoitushyödystähän tässä sitten on kaksi vuotta kinattu. Se, mikä tässä on historiallista, on se, että MTV3 lopettaa lähes kokonaan oman ohjelmatuotantonsa, eikä siirrä näitä studioitaan siis oikeastaan mihin-kään. Jonkin verran pienempää toimintaa vielä jää, ja sehän ei enää vaadi niin isoja tiloja kuin ennen, mutta ennen kaikkea yhtiö on muutta-nut strategiaansa täysin.  
Apulaispormestari Sinnemäki 
  Arvoisa valtuuston puheenjohtaja.  Ihan lyhyesti. Todellakin niin kuin viittasin tuossa, ja se ei ole tämän kaavapäätöksen asia, että kaiken kaikkiaan se tapa, jolla tv-tuotannot on omistettu, tuotettu ja miten niitä järjestetään, on muuttunut hyvin voimakkaasti ja tulee varmasti muuttumaan. Ikään kuin sellaista koko-naisuutta, mikä tällä alueella aikaisemmin on ollut, ei tule olemaan. Se julkisuudessakin esillä ollut ei koko MTV:n tuotantoja koskeva Vantaal-le sijoittuva hanke, niin oma käsitykseni julkisuuden perusteella on, että se on ehkä nyt jollain tavalla rauennut. Sitten kuten valtuutettu Soinin-vaara tuossa totesikin, niin vielä selvennyksenä valtuutettu ja lautakun-nan jäsen Asko-Seljavaaralle, että tämä kaava asuinkaavaksi on tullut siis vireille MTV:n osalta. Me emme ole pyytäneet sitä kaupunkina tai 
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laittaneet tätä alulle, puhumattakaan siitä että olisimme pyrkineet tätä aluetta itsellemme ryöväämään, vaan se on heidän aloitteestaan tehty, ja me olemme tässä sitten toimineet kaavoittajana.  
Valtuutettu Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Kiitän tästä informaatiosta. Se ei vain tullut selville meille muille nykyi-sen lautakunnan jäsenille.  
Valtuutettu Kolbe 
 Puheenjohtaja, kiitoksia.  Kiinnostava suunnitelma. Sen varjoon on ehkä jäänyt se, että alueella on aika paljon muitakin merkittäviä muutoksia tapahtunut. Esimerkiksi Yleisradion tai Ylen dominanssi on muuttunut hurjasti. Harva taitaa tie-tää, että Valtionrautatiet pitää nykyään pääkonttoriaan tilassa, joka en-nen tunnettiin nimellä Iso Paja, ja Yleisradiokin on huomattavissa mää-rin pienentänyt toimistotilojensa käyttöä, ja sinne Radiokadulle on noussut asuinrakentamista ja niin edelleen. Eli mediakenttä muuttuu ja median tarpeet muuttuvat ja tapa toimia muuttuu.   Mutta kysyisin apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäeltä. Ei vielä kovin kauan aikaa sitten Pasilaa markkinoitiin ja Ilmalaa uutena mediakau-punginosana, ja tarkoituksena oli eri tavoin houkutella alan toimijoita ja muutakin uudempaa yritystoimintaa, joka liittyy nimenomaan mediaan ja viestintään. Kysyisinkin, että millä tavalla, onko tämä Ilmala media-kaupunginosana -konsepti täysin haudattu vai onko se jonkinlainen os-viitta vielä kaupunkisuunnittelussa ja tämän alueen kehittämisessä ja mihin tähän asiaan voisi paremmin tutustua.  Kiitos.  
Valtuutettu Oskala (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Ihan nopeasti valtuutettu Kolbelle, että sehän on vähän sellainen, että tuo markkinatalous nykyään sanelee tätä, että minne tuotannot sijoittu-vat. Ja kun kalusto on nykyisin niin paljon helpommin siirtyvää ja tuo-
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tantoyhtiöt sijaitsevat siellä sun täällä, niin sen takia ihan kaavoittamalla me emme ihan vanhaan malliin pysty jotain tietyn teollisuudenalan si-jaintia määräämään.  
Apulaispormestari Sinnemäki 
 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Todellakin aivan kuten valtuutettu Kolbe puheenvuorossaan totesi, niin tällä alueella myös Yleisradion ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat itse asiassa olleet viimeisten vuosien aikana hyvinkin merkittäviä, ja siellä tuotantotilaa ja toimitilaa on muuttunut niin asumiseen kuin sit-ten jaettu muiden pääkonttoritoimintojen kanssa. Itse asiassa Yleisra-dion ja ymmärtääkseni Yleisradion eläkesäätiön kanssa, jolla myös on omistuksia tuolla alueella, käydään aktiivista keskustelua heidän ja kaavoittajan välillä juuri tämän seudun ja sen Yleisradion alueen jatko-kaavoittamisesta. Siinä tietenkin he ovat itse paljon vartijana, ja oma käsitykseni on, että siellä on ollut vähän erityyppistä ja matkan varrella ehkä muuttuvaakin ajattelua siitä, minkälaiset konseptit tämän päivän tuotantotilojen ja niiden jakamisen ja mediamaailman osalta olisivat toimivia. Ehkä se paras, minkä voin tässä sanoa, on että kaupunki ja kaavoittaja on kuunnellut ja ollut yhteistyöhakuinen ja antanut oman maankäytön suunnittelun osaamisensa sitten ikään kuin näiden suunni-telmien käyttöön. Koska kaupungin kannalta ylipäätänsä tämän alueen tiivistyminen on tietenkin osa sitä meidän strategiaamme, jossa itäinen Pasila ja läntinen Pasila nivoutuvat Pasilan uuden keskusten kautta yh-teen ja jossa sitten Ilmalasta eteenpäin sinne jo nyt rakenteilla olevaan Pohjoiseen Postipuistoon asti tämä on ikään kuin osa uutta hyvin voi-makkaasti tiivistyvää kaupunkirakennetta. Mutta voi ehkä sanoa, kuten valtuutettu Oskalakin totesi, että kysymys on ehkä sitten siinä, onko tänne syntymässä jotain tietyn alan osaamiskeskittymää, niin se on varmasti kiinni enemmän alan toimijoista ja näistä murroksessa olevista rakenteista. Ehkä kaupungin puolelta, jos tällaisia tarpeita on, niitä pyri-tään mahdollistamaan, mutta emme sitä pysty ikään kuin yksin aikaan-saamaan.  Kiitos.         HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE 
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