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§ 252
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Rauhamäki) ja
Ojalan (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Rauhamäki) ja
Ojalan (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 253
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 254
V Katajanokan tontin 161/3 ja katualueen asemakaavan
muuttaminen (nro 12058)
HEL 2011-001714 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 8. kaupunginosan korttelin nro
161 tontin nro 3 ja katualueen asemakaavan muutoksen
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.6.2011 päivätyn
piirustuksen nro 12058 mukaisena.
Käsittely
Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Autopaikkanormi muutetaan 1 autopaikka / 135 k-m2,
joka vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamaa nykyistä
Katajanokan autopaikkanormia.
Kannattajat: Outi Ojala

1. Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Autopaikkanormi muutetaan 1 autopaikka / 135 k-m2, joka
vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamaa nykyistä
Katajanokan autopaikkanormia.
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Timo Kontio, Kauko Koskinen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava
Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
Tyhjä-äänet: 0
Poissa-äänet: 0
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12058 kartta, päivätty 9.6.2011
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12058 selostus, päivätty
9.6.2011, täydennetty 14.2.2012
Vuorovaikutusraportti, päivätty 9.6.2011, täydennetty 14.2.2012
Päätöshistoria

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Kunnalisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Energia -liikelaitos
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 8. kaupunginosan korttelin nro
161 tontin nro 3 ja katualueen asemakaavan muutoksen
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.6.2011 päivätyn
piirustuksen nro 12058 mukaisena.
Tiivistelmä
Tontin osoite on Linnankatu 3.
Asemakaavan muutos mahdollistaa asuntolatyyppisten kerrostalojen
korttelialueen (AKs) muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi
(AK). Tontilla sijaitseva 6-kerroksinen rakennus puretaan ja tilalle
rakennetaan 6–8-kerroksinen asuinkerrostalo. Autopaikat sijoitetaan
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pihakannen alle ja piha kunnostetaan ulko-oleskelualueeksi ja
varustetaan istutuksin.
Tontin rakennusoikeus on 3 170 k-m2, jossa on lisäystä 1 560 k-m2
nykyiseen asemakaavaan verrattuna. Suunnitteilla oleva rakennus on
kuitenkin samaa kokoluokkaa kuin tontilla nykyisin oleva rakennus
(toteutunut kerrosala 3 014 m2). Tonttitehokkuus on e = 3.15.
Esittelijä
Lähtökohdat
Kaavoitustilanne
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja
toimitilojen aluetta. Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Nyt laadittu
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
Alueella on voimassa asemakaava nro 8340 (vahvistettu 18.6.1984).
Kaavan mukaan tontti on asuntolatyyppisten kerrostalojen
korttelialuetta (AKs). Tontin rakennusoikeus on 1 610 k-m2 (e = 1.6).
Tontin toteutunut kerrosala on kuitenkin 3 014 m2.
Maanomistus
Tontti on Merimiespalvelutoimiston omistuksessa.
Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö
Tontti sijaitsee Katajanokalla 1900-luvun alussa rakennetussa Pyökkikorttelissa. Kortteli on osa Katajanokan tiivistä jugendtyylisten
asuinkerrostalojen aluetta, joka muodostaa Euroopankin mittakaavassa
poikkeuksellisen yhtenäisen kokonaisuuden.
Paikalla sijaitsee nykyään vuonna 1960 valmistunut
Merimiespalvelutoimiston rakennus, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit
Bertel Liljeqvist ja Sam Salvesen. Tätä ennen paikalla sijaitsi vuonna
1906 valmistunut, Selim A. Lindqvistin suunnittelema Sailors Homen
talo, joka tuhoutui helmikuun suurissa pommituksissa vuonna 1944.
Nykyisessä rakennuksessa toimii Merimiespalvelutoimisto ja Hotelli
Skatta. Sisäpiha on asfaltoitu ja pääosin pysäköintikäytössä. Viereisillä
tonteilla 161/5 ja 9 sijaitsevat jugendtyyliset asuinrakennukset, joiden
maantasokerroksissa on pieniä liiketiloja. Rakennus muodostaa kadun
päätteen Pikku Satamakadulle.
Palvelut
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Ydinkeskustan erittäin monipuoliset palvelut ovat helposti
saavutettavissa. Katajanokalta löytyy useita ravintoloita ja pieniä
kauppoja.
Suojelukohteet
Tontti kuuluu Katajanokan vanhaan osaan, joka on alueellisena
kokonaisuutena listattu Museoviraston inventointiin Valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (Museovirasto 2009).
Kaavamuutoksen kohteena olevaan rakennukseen ei liity merkittäviä
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Muut korttelin 161 rakennukset on suojeltu voimassa olevassa
asemakaavassa merkinnällä sr-2: Rakennusala tai sen osa, jolla
sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan kannalta tai muusta
niihin verrattavasta syystä arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa
ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää eikä rakennuksessa saa
suorittaa sellaisia purkamis- ja muutostöitä, jotka turmelevat
kadunpuoleista julkisivua, julkisivun osan muodostavaa vesikattoa tai
porrashuoneiden rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa
suoritettavia korjaus- ja muutostöitä tehtäessä on
rakennuslupaviranomaisen erityisesti katsottava, että rakennuksen
arvo säilyy.
Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueelle aiheutuu melua lähinnä raitiotieliikenteen vuoksi.
Helsingin kaupungin meluselvityksen ja paikan päällä tehdyn
katselmuksen perusteella arvioidaan keskiäänitason olevan tontin
viereisellä jalkakäytävällä päiväaikana hieman yli 65 dB.
Raitiovaunujen ohiajojen aiheuttamat hetkelliset enimmäisäänitasot
ovat Linnankadun ja Kruunuvuorenkadun risteyksen kaarteesta ja
vaihteesta johtuen suuruusluokaltaan noin 80 dB.
Asemakaavan muutoksen sisältö
Tontti on muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Nykyinen
rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 6–8-kerroksinen
asuinkerrostalo. Autopaikat sijoitetaan rakennettavan autokannen alle.
Kaavamuutos on laadittu tontinomistajan teettämän viitesuunnitelman
pohjalta.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin
muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön sekä kaupunkikuvan
eheyttäminen. Tavoitteena on kaupunkiympäristön monipuolisuuden
säilyttäminen siten, että rakennuksen kaduntasokerrokseen tulee liike-,
toimisto- tai työtilaa.
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Kaava-alueen pinta-ala on 1 006 m2. Lisäksi rakennus ulottuu
katualueen päälle tason +5.9 yläpuolella 9 m2:n osalta. Tontin
rakennusoikeus on 3 170 k-m2 (e = 3.15), lisäystä 1 560 k-m2.
Suunnitteilla oleva rakennus on kuitenkin samaa kokoluokkaa kuin
tontilla nykyisin oleva rakennus (toteutunut kerrosala 3 014 m2).
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Uudisrakennus sijoittuu nykyisen rakennuksen paikalle Linnankadun
varteen. Rakennus on suunniteltu osaksi polveilevaa
jugendkatunäkymää. Rakennukselle määrätty suurin kerrosluku on
rakennuksen Linnankadun puoleisessa osassa 7–8 ja pihan puolella 6
kerrosta. Rakennus on liittymäkohdissa sovitettava yhteen
naapurirakennusten kanssa. Tontin rakennusoikeudesta 120 k-m2 on
merkitty sisäpihan uudelle 2-kerroksiselle asuinrakennukselle.
Rakennus saa ulottua vähäisesti katualueen päälle tason +5.9
yläpuolella.
Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää
vaaleaa kolmikerrosrappausta. Katon tulee olla taitteinen harjakatto ja
katemateriaalina tumma konesaumattu pelti.
Rakennuksen maantasokerrokset tulee varustaa ikkunoilla.
Rakennuksen katutasossa tulee olla liike-, toimisto- tai työtilaa
yhteensä vähintään 175 m2. Linnankadun varrella tulee
porrashuoneista olla pääsy sekä kadulle että pihalle.
Hyvän asumisen laadun turvaamiseksi kaavassa määrätään, että
asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävät varastotilat, talopesula,
kuivaustiloja sekä harraste- ja kokoontumistiloja vähintään 1,5 %
asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
Rakennuksen ylimpään (tai seitsemänteen) kerrokseen tulee sijoittaa
yhteiskäyttöinen saunaosasto. Tilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisäksi.
Rakennuksen kadun puoleisen ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
raitiotien aiheuttamaa liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35
dB.
Rakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota raitiotien
liikenteen aiheuttaman runkomeluun ja sen mahdolliseen torjuntatarpeeseen.
Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä
tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille, rakenteille,
kaduille tai muille maanalaisille tiloille.
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Ennen rakennusluvan myöntämistä luvan hakijan on esitettävä
hyväksyttävät suunnitelmat kallion sekä rakennusten liikkeiden ja
tärinöiden seurannasta.
Rakentaminen kaava-alueella on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu
haitallista orsi- ja pohjaveden pinnan alenemista rakentamisen tai
käytön aikana.
Tontin pysäköintitilat sijoitetaan pihan ja rakennusten alle
rakennettavaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Pysäköintitilan
poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle. Pysäköintitilaan on rakennettava
autopaikkoja asuntoja varten 1 autopaikka/125 k-m2 ja toimistotiloja
varten 1 autopaikka/350 k-m2. Autopaikkoja tai jätehuollon tiloja ei saa
sijoittaa pihamaalle.
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1
polkupyörä/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava
rakennuksiin tai katoksiin.
Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alueella on olemassa tavanomaiset yhdyskuntateknisen huollon
verkostot. Rakennus liitetään olemassa oleviin verkostoihin.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Alueen toimintahistorian perusteella arvioituna ei ole syytä epäillä
maaperän pilaantuneisuutta.
Ympäristöhäiriöt
Suunnitellun asuinrakennuksen julkisivulle kohdistuvan melun
keskiäänitaso määräytyy hyvin suurelta osin raitiovaunujen ohiajoista.
Kohteessa on nähty perustelluksi ratkaisuksi tämän vuoksi edellyttää
rakennuksen kadun puoleiselta ulkovaipalta hieman suurempaa
kokonaisääneneristävyyttä (35 dB) kuin mitä pelkän keskiäänitason
perusteella vaadittaisiin. Määräyksen tavoite perustuu siihen, että
asuinhuoneissa raitiotieliikenteen aiheuttamat keskimääräiset
enimmäisäänitasot jäisivät tasolle noin 45 dB.
Koska tontti ja raitiotie sijaitsevat alueella, jossa kallio on melko lähellä
maanpintaa, on jatkosuunnittelussa syytä kiinnittää huomiota myös
mahdollisesti maaperän kautta asuinhuoneisiin kantautuvaan
runkomeluun. Jatkosuunnittelun tavoitearvoksi runkomelun
enimmäisäänitasolle kadun puolelle avautuvien asuinhuoneiden osalta
määrätään arvo LASmax 35 dB.
Leikkiin ja oleskeluun on kaavassa esitetty alue liikennemelulta
suojaisalta sisäpihalta.
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Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Asemakaavan muutoksen mukainen asuinrakennus lisää alueen
asuntotarjontaa. Suunniteltu asuinrakennus sovitetaan liittymäkohdissa
yhteen naapurirakennusten kanssa, jolloin se eheyttää alueen
kaupunkikuvaa. Asemakaavan muutoksen ei katsota vaikuttavan
naapuritonttien olosuhteisiin. Kaavassa on määräykset pinta- ja
orsivesien sekä rakennustöiden aikaisten vaikutusten seurannasta.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Tontinomistaja on 17.5.2010 hakenut asemakaavan muuttamista
teettämiensä viitesuunnitelmien mukaisesti ajanmukaiset vaatimukset
täyttäväksi asuinkerrostalotontiksi.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (päivätty 11.3.2011). Vireilletulosta ilmoitettiin
myös vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet
nähtävänä Helsingin kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla,
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Rikhardinkadun kirjastossa
21.3.–8.4.2011 sekä viraston internetsivuilla.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston tonttiosaston,
rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja pelastuslaitoksen
kanssa.
Hanke on ollut käsiteltävänä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa
5.5.2011. Kaupunkikuvaneuvottelukunta piti viitesuunnitelmassa
esitettyä massoittelua ja uudenlaista torniaihetta ympäristöön
mahdollisena. Asuinrakennuksen yksityiskohtien suunnittelua tulee
kuitenkin jatkaa siten, että polveilema massa ottaa huomioon
naapurirakennusten suhteet ja korkomaailman mahdollisimman
tarkasti. Neuvottelukunta päätti puoltaa suunnitelmaa eräin
huomautuksin, jotka on otettu jatkotyöskentelyssä huomioon.
Neuvottelukunta haluaa nähdä suunnitelmat rakennuslupavaiheessa.
Esitetyt mielipiteet
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Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 4
mielipidekirjettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia kysymyksiä esitettiin puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat rakennuksen katto- ja räystäslinjaan,
julkisivuväritykseen, maantasokerroksen toimitiloihin sekä
maanalaisten tilojen tekniseen toteutukseen ja rakennustöiden
mahdollisiin vaikutuksiin naapuritonttien rakenteisiin.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavaan on
lisätty määräykset orsi- ja pohjaveden alenemisen sekä rakennustöiden
aikaisten haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä ja seurannasta.
Julkisivuväritykseksi kaava määrittää vaalean sävyn. Sävymaailmaa on
tarkoituksenmukaista jatkotutkia suunnitelmien tarkentuessa. Katon ja
räystäslinjan voimakas muotoilu on perusteltua kadun päätteenä
sijaitsevassa rakennuksessa.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
mielipiteistä ja niiden vastineet laajemmin.
Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot
Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.8.–26.9.2011. Ehdotuksesta ei
ole tehty muistutuksia.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten
töiden lautakunta, kaupunginmuseo, pelastuslautakunta,
ympäristölautakunta, Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lausunnot
Kiinteistölautakunnalla ei ole muutosehdotukseen huomautettavaa.
Kaavasta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004
tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, ja
maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.
Ympäristölautakunnalla, pelastuslautakunnalla, Helsingin Energia liikelaitoksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole muutosehdotukseen
huomautettavaa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta
palvelevat vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi.
Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.
Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei rakennusvirastolle aiheudu
kustannuksia muutosehdotuksen johdosta. Autopaikkavaatimus 1
autopaikka/125 k-m2 on liian korkea noudatettavaksi keskustan tiiviisti
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rakennetulla alueella, jossa raitiovaunu kulkee lähellä. Lautakunta
puoltaa ehdotuksen hyväksymistä em. huomautuksin.
Vastine
Autopaikkamääräys on kaupunkisuunnittelulautakunnan (14.6.2007)
hyväksymän autopaikkamäärien alueellisen laskentaohjeen mukainen.
Katajanokan vanhassa osassa on myös niukasti asukkaiden käytössä
olevia kadunvarsipaikkoja.
Kaupunginmuseo katsoo, että uudisrakennuksen tulee paremmin ottaa
huomioon sijaintipaikkansa Katajanokan valtakunnallisesti
merkittävässä kulttuuriympäristössä. Museo kiinnittää huomiota mm.
kattomuotoon, yksityiskohtiin ja massoitteluun. Asemakaavassa tulee
olla merkintä, että uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee sopeutua
Katajanokan vanhan osan valtakunnallisesti merkittävään
kaupunkikuvaan. Kaupunginmuseo huomauttaa myös, että tämä on
museon ensimmäinen lausunto asiaan liittyen. Kaavaselostuksessa on
virheellisesti mainittu viranomaisyhteistyöstä kaupunginmuseon
kanssa. Kaupunginmuseo puoltaa asemakaavan hyväksymistä
mainituin varauksin.
Vastine
Suunniteltu rakennus on lähtökohtaisesti sopeutettu jugendtyyliseen
ympäristöön modernin arkkitehtuurin keinoin, mikä tulee eheyttämään
ympäristöä nykytilanteeseen nähden. Tällä hetkellä paikalla sijaitsee
tasakattoinen 1960-luvun nauhaikkunarakennus. Tulevassa
rakennuksessa tulee kaavan mukaan käyttää samanlaisia materiaaleja
kuin ympäristössä sekä tehtävä taitteinen harjakatto.
Asemakaavakartassa on lisäksi maininta, että kaava-alue sisältyy
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Rakennuksen massoittelussa on otettu huomioon sen sijainti
katunäkymän päätteenä.
Alustavien epävirallisten keskustelujen lisäksi kaupunginmuseo oli
osallisena osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, jolloin myös
viitesuunnitelman materiaalia oli nähtävillä. Kaupunginmuseo ei
kommentoinut siinä yhteydessä asiaa.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mielestä
kulttuuriympäristön ominaispiirteet on otettu riittävästi huomioon
asemakaavassa. Tontti kuuluu Museoviraston määrittelemään RKYalueeseen. Kaavassa on varauduttu hyvin katuliikenteen aiheuttamien
melu- ja ilmanpäästöjen haittojen torjumiseen. Viihtyisyyden
lisäämiseksi olisi kuitenkin hyvä, jos Linnankadun puoleiset asunnot
rakennettaisiin läpitalon huoneistoina etenkin alimmissa kerroksissa.
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Vastine
Alimmassa kerroksessa ei ole asuintiloja ja kaavan pohjaksi tehdyissä
suunnitelmissa läpitalon asuntoja on järjestetty kadun puolelle
mahdollisuuksien mukaan. Aina ne eivät kuitenkaan ole mahdollisia
rakennuksen massoittelun asettamien rajoitusten vuoksi.
Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Selostusta ja vuorovaikutusraporttia on täydennetty.
Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa
vuorovaikutusraportissa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045
paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12058 kartta, päivätty 9.6.2011
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12058 selostus, päivätty
9.6.2011, täydennetty 14.2.2012
Vuorovaikutusraportti, päivätty 9.6.2011, täydennetty 14.2.2012
Päätöshistoria

1

Ilmakuva

Oheismateriaali

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Kunnalisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Energia -liikelaitos
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Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria
Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 470
HEL 2011-001714 T 10 03 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan
muutosehdotuksen johdosta.
Autopaikkavaatimus 1 ap/125 ka-m2 on liian korkea noudatettavaksi
keskustan tiiviisti rakennetulla umpikorttelialueella, jossa raitiovaunu
kulkee aivan lähellä.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Käsittely
13.09.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus Heinämies Jussi:
Lisätään lausuntoon:
Autopaikkavaatimus 1 ap/125 ka-m2 on liian korkea noudatettavaksi
keskustan tiiviisti rakennetulla umpikorttelialueella, jossa raitiovaunu
kulkee aivan lähellä.
Kannattajat: Hänninen Tuula
1. Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus:
Lisätään lausuntoon:
Autopaikkavaatimus 1 ap/125 ka-m2 on liian korkea noudatettavaksi
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keskustan tiiviisti rakennetulla umpikorttelialueella, jossa raitiovaunu
kulkee aivan lähellä.
Jaa-äänet: 4
Pia Aaltonen, Esko Niemi, Jarmo Nieminen, Marianne Österberg
Ei-äänet: 5
Tuula Hänninen, Sari Hartonen, Jussi Heinämies, Veli-Heikki Klemetti,
Harri Saksala
Tyhjä-äänet: 0
Poissa-äänet: 0
Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Jaakko Haapanen
Lisätiedot
Jaakko Haapanen, va. kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38607
jaakko.haapanen(a)hel.fi
Kiiskinen Anu, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 30.08.2011 § 110
HEL 2011-001714 T 10 03 03

Päätös
Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutoksesta (nro 12058).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja
Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2011 § 411
HEL 2011-001714 T 10 03 03
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Kiinteistökartta H3 R1, Linnankatu 3

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Katajanokan
Linnankatu 3:n ja katualueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12058 seuraavan lausunnon:
Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan Merimiespalvelutoimiston
aloitteesta.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tontin muuttaminen pysyvään
asuinkäyttöön sekä eheyttää kaupunkikuvaa.
Kaavamuutoksessa tontin käyttötarkoitus muutetaan
asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialueesta asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Tontin nykyinen rakennus puretaan ja tilalle
rakennetaan uusi asuinkerrostalo vuokrakäyttöön.
Kaavasta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.2.2004
tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä, ja
maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 23.08.2011 § 265
HEL 2011-001714 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
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eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 255
Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan 3.-6.5.2012
HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa eläintarhan johtokunnan varsinaiset
jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa
tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012. Virkamatkan
tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä
kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden
kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä
alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on
saatavissa.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset
ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan
käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan
kokonaiskustannuksista on yhteensä noin 9 000 euroa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Eläintarhan johtokunnan virkamatkan ohjelma

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan
varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan
johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.
Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén
eläintarhoihin.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan
enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
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matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä
kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden
kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä
alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on
saatavissa.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset
ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan
käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan
kokonaiskustannuksista on yhteensä noin 9 000 euroa.
Esittelijä
Eläintarhan johtokunta on 16.2.2012 § 12 esittänyt
kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan varsinaiset
jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa
tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012. Kaupunginhallitus
päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta
Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin
suuntautuvia matkoja.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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Eläintarhan johtokunnan virkamatkan ohjelma

Tiedoksi
Eläintarhan johtokunta

Päätöshistoria
Eläintarhan johtokunta 16.02.2012 § 12
HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös
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Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se
oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä
kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään
virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.
Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén
eläintarhoihin.
Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n
mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden
2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian
alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3)
informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5)
Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta.
Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren
eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat
osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014
(tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten
lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden
teknologian informaatiojärjestelmät).
Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös
Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien
kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja
Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden
vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan
mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden,
rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti
Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen,
jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren
puisto- ja vihersuunnitelman osalta.
Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet
antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten
muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi
biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös
Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten
vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja
talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle
osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n
Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.
Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus
ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen
korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.
Käsittely
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16.02.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen
kappaleen sanat "kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa"
muutetaan kuulumaan "kaupunginhallituksen varaedustajan
johtokunnassa". Esittelijä perusteli muutosta seuraavasti:
"Johtokunnan toiveena on, että kaupunginhallitus voisi oikeuttaa
kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään
virkamatkan johtokunnan kanssa. Kaupunginhallituksen varaedustaja
nimittäin toimii käytännössä kaupunginhallituksen edustajana
johtokunnassa. "
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
Lisätiedot
Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475
jenni.ahtiainen(a)hel.fi
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870
jukka.salo(a)hel.fi
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§ 256
Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä
taloussuunnitelmaehdotuksen 2013 - 2015 laatimisohjeet
Pöydälle 12.03.2012
HEL 2012-002817 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Tatu Rauhamäki: Pöydälle kahdeksi viikoksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869
timo.jaakkola(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet.pdf

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2013
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2013-2015 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja
johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten
valmistelussa.
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että talousarvion 2013
valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi elokuussa.
Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä
kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta
hallintokuntien valmistelussa.
Esittelijä
Esittelijä toteaa, että kaupungin voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan kaupunginhallitus antaa vuosittain valmisteltavien
toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat
ohjeet.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

22 (68)

Kj/4
12.03.2012
Yleisen taloustilanteen vaikutus kaupungin tulopohjaan
Talousnäkymät vuosien 2013–2015 taloussuunnitelmaa ajatellen ovat
hyvin epävarmoja kansainvälisen velkakriisin vuoksi. Euroalueen ja
EU:n kasvu on pysähtynyt. EU:ssa kasvua hidastavat velkakriisin
aiheuttama epävarmuus ja julkisten talouksien vakautustoimet.
Lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin
kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin.
Valtiovarainministeriön joulukuisen suhdannekatsauksen mukaan
vuonna 2012 Suomen talouskasvu hidastuu vuoden 2011 noin 2,9 %
tasosta. Kasvua hidastaa heikentynyt vientikysyntä ja epävarmuuden
johdosta alentunut investointihalukkuus. Kasvu on miltei kokonaan
kotimaisen kysynnän varassa. BKT:n kasvuksi ennakoidaan 0,4 % tänä
vuonna ja ensi vuonna 1,7 %. Kasvu hidastuu vuodesta 2011
merkittävästi. Monet ennustelaitokset ovat ennustaneet selvästi
heikompaa kasvua. Pahimmissa ennusteissa povataan jopa tuotannon
laskua vuonna 2012. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa
heikentää talousnäkymiä nopeallakin aikataululla.
Työttömyysaste laski vuonna 2011 keskimäärin 7,8 %:iin. Taloudellisen
aktiviteetin hidastuminen voi johtaa työttömyyden nousuun mutta
toistaiseksi arviot sekä työttömyysasteen noususta että tehtyjen
työtuntien vähenemisestä vuonna 2012 ovat ennusteen mukaan
vähäisiä. Työllisten määrä kasvoi viime vuonna 1,1 % ja vuonna 2012
työllisten määrän arvioidaan vähenevän 0,3 %.
Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 2,7 % vuonna 2012.
Inflaatioennusteet vuodelle 2012 vaihtelevat hieman yli 3 %:sta reiluun
2,5 %:iin. Vuonna 2013 kustannustason nousun ennakoidaan
hidastuvan vuodesta 2012 ollen useimpien ennusteiden mukaan 2 %:in
molemmin puolin. Kuluttajahintojen muutoksen ennakointiin vaikuttaa
Euroopan keskuspankin harjoittama rahapolitiikka.
Suomen bruttokansantuote supistui 8,2 % vuonna 2009. Talous on
elpynyt vuosina 2010–2011, mutta vuoden 2008 tuotannon tasoa ei ole
vielä saavutettu. Vuosien 2008–2009 talouskriisin aiheuttama vaje
julkiseen talouteen oli niin syvä, että hallitusohjelmassa sovitut
menoleikkaukset eivät todennäköisesti riitä oikaisemaan julkisen
talouden alijäämää. Valtion talousarviossa valtion nettolainanoton taso
tasaantuu, mutta esitetyt menoleikkaukset eivät näytä kääntävän
lainakannan kasvuprosenttia pienemmäksi eivätkä myöskään pysäytä
lainakannan kasvua. Valtion talousarvion laadintavaiheen jälkeen
näkemykset talouden kehityksestä ovat heikentyneet ja tämän
arvioidaan kiihdyttävän valtion lainakannan kasvua. Valtion
velkaantuminen on haaste myös kuntasektorille, sillä valtio joutunee
budjetin tasapainottamiseksi asettamaan kuntasektorille tiukkenevia
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taloustavoitteita. Suurin yksittäinen julkisen talouden leikkaus kohdistuu
vuoden 2012 valtion talousarviossa kuntien valtionosuuksiin, joita
leikataan 631 milj. euroa. On mahdollista, että valtio maaliskuisessa
kehysriihessään ehdottaa uusia kuntakenttään kohdistuvia
leikkaustoimia.
Kaupungin talouden liikkumavara
Helsingin verotulot kasvoivat 9,3 prosenttia vuonna 2011.
Veroprosentin noston vaikutuksesta kunnallisverojen osuus
kokonaiskasvusta oli 7,5 prosenttiyksikköä.
Kaupungin toimintamenot kasvoivat 2,5 prosenttia. Menokasvun
hillinnässä onnistuttiin. Toimintamenokasvu oli vuonna 2009 noin 6,5
prosenttia ja vuonna 2010 noin 3,8 prosenttia.
Vuonna 2011 verotulojen kasvun ja matalan toimintamenokasvun
seurauksena kaupungin vuosikate parani edellisestä vuodesta selvästi.
Vuosikatteen paranemisesta huolimatta kaupunki joutui ottamaan
lainaa 130 miljoonaa euroa (vuonna 2010 lainanotto oli 281 miljoonaa
euroa ja vuonna 2009 noin 231 miljoonaa euroa). Tämä pääosin
peruspalvelutuotannon investointeihin otettu laina osoittaa, että vuosikatteen parantumisesta huolimatta kaupungin tulorahoitus ei riitä
investointien rahoittamiseen.
Vuodesta 2008 nopeasti kaksinkertaistuneen lainakannan vuoksi
menokasvun hillitseminen tuottavuuden parantamiseksi on Helsingin
ykköstavoite talouden tasapainottamiseksi.
Helsinki rakentaa parhaillaan uusia asuinalueita satamatoiminnoilta
vapautuneille alueille ja peruskorjaa kiinteistökannan ikääntyessä
aiempaa enemmän koulu-, päiväkoti-, sairaala- ja muita
peruspalvelurakennuksia. Kaupungin investointitaso on noussut viime
vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 emokaupunki investoi lähes 500
miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 tilinpäätöstietojen talouden tasapaino
toteutuu emokaupungin osalta siten, että investointien
tulorahoitusprosentti on noin 51 %. Laskettaessa liikelaitokset mukaan
nousee vastaa luku noin 85 %:iin.
Kaupungin uusien alueiden ja toisaalta olemassa olevien palvelutilojen
ylläpitämiseen liittyvät investointihaasteet tulevat jatkumaan koko 2010luvun.
Helsingin Energian kertyneistä pääomista on voitu viime vuosina siirtää
kaupungin palvelujen rahoittamiseen vuosittain merkittävä summa
rahaa. Ilman näitä tehtyjä siirtoja kaupungin talous ei olisi hyvinä
verotulovuosinakaan ollut tasapainossa.
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Helsingin Energian kehitysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
tammikuussa 2012. Kehitysohjelman, energiamarkkinoiden
kilpailutilanteen sekä tulevan yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi kaupungin
talous ei voi tulevina vuosina tukeutua entisessä määrin Helsingin
Energian ylimääräisiin tuloutuksiin.
Talousarviossa 2012 kaupungin investoinnit ovat edelleen korkealla
tasolla muun muassa uusien aluerakentamiskohteiden rakentamisen,
joukkoliikenteeseen liittyvien hankkeiden ja kiinteistöjen
korjausinvestointien vuoksi. Investointeja on tarkasteltu kriittisesti jo
parina aiempana vuonna talousarvioiden yhteydessä. Investointitason
tuntuva alentaminen ei näytä mahdolliselta, mikäli halutaan turvata
uusien alueiden toteutuksen eteenpäin vieminen. Jo siirrettyjä
investointeja ei voida siirtää enempää.
Kaupungin lainakannan kasvua on hillittävä, jotta vuosittaiset
lainanhoitokustannukset eivät nouse liian korkeiksi. Taloudellinen
epävarmuus voi heikentää lainansaantia kohtuullisin ehdoin. Koska
investointitaso on edelleen korkea eikä sitä voida alentaa tuntuvasti,
tulee toimintamenokehityksen pysyä kohtuullisena. Tämä edellyttää
tuottavuuden parantamista ja priorisointia palvelutuotannossa.
Erityisesti lisäkustannuksia aiheuttavat palvelujen laajennukset eivät
ole mahdollisia.
Raami 2013
Vuoden 2013 talousarvion raamin lähtökohtana on toimintamenojen
osalta strategiaohjelman mukainen talouden tasapainotavoite ja
kaupungin tuottavuuden parantamiselle asetettu tavoite.
Strategiaohjelman mukaan kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä
kustannustason nousua ja väestönkasvua.
 kustannustason nousu +2,2 % (peruspalvelujen hintaindeksi,
VM:n ennuste vuodelle 2013)
 väestönkasvu +0,8 % (Helsingin väestöennusteen 2012–2050
mukainen ennuste vuodelle 2013)
Tuottavuuden paraneminen edellyttää, että toimintamenojen kasvun on
oltava kustannustason nousua ja väestönkasvua pienempää. Vuoden
2011 tilinpäätöstietojen mukaan tässä tavoitteessa on onnistuttu.
Vuoden 2012 talousarvion taso sen sijaan ylittää strategiaohjelman
mukaisen toimintamenoille asetetun kasvutavoitteen ja merkitsee
toteutuessaan tuottavuuden selvää heikentymistä. Vuoden 2012
talousarviossa nettomenot eli toimintakate kasvaa 6,2 % vuodesta
2011.
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Tarkasteltaessa raamiehdotusta 2013 tilinpäätökseen 2011 nähden
kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 5,8 %. Vuoden 2012
korkeasta toimintamenojen kasvusta johtuen vuoden 2013
talousarvioehdotuksen raami on laadittu siten, että kaupungin
yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa +1,6 % ja kaupungin
nettomenot eli toimintakate säilyy 2012 tasolla.
Kahdelle vuodelle jaettuna kaupungin toimintamenojen kasvu on
kohtuullinen ja siinä on otettu huomioon kaupunkitasolla yhteensä noin
prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.
Useimpien hallintokuntien raamin mukaiset toimintamenot eivät kasva
talousarvioon 2012 nähden. Tämä johtuu kaupungin talouden
liikkumavarasta. Kasvulukuja tulee tarkastella kokonaisuutena vuosien
2012 ja 2013 osalta. Määrärahaa on em. perusteella kohdennettu mm.
sosiaali- ja terveystoimeen sekä opetustoimeen. Sosiaali- ja
terveystoimen talousarvioehdotukset valmistellaan
organisaatiouudistuksen keskeneräisyyden vuoksi nykyisen
organisaation mukaisina kuitenkin siten, että päivähoidolle on annettu
erillinen raami. Uusien organisaatiomallien mukainen talousarvio
valmistellaan syksyllä ehdotusten pohjalta.
Hallintokuntien tulee noudattaa voimassa olevia virka- ja
työehtosopimuksia kokonaisraaminsa puitteissa. Kaupunginhallituksen
käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.
Kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan 3,5 %. Kunnallisverojen
kasvuksi arvioidaan nykyisellä veroprosentilla 3,9 % ja yhteisöveron
kasvuksi 1,9 %. Arvioiden pohjana ovat valtiovarainministeriön ja
Kuntaliiton veroennusteet sekä aiempina vuosina toteutunut kehitys.
Investoinneissa uudisrakentaminen painottuu satamalta vapautuneille
alueille. Korjausrakentamisessa pääpaino on edelleen palvelutilojen
kunnostamisessa. Helenin ja erityisesti HKL:n investointitarpeet
nostavat kaupungin investointitason vuosina 2014-2015 korkeaksi.
Tämä merkitsee lisälainanoton jatkumista läpi suunnitelmakauden.
Helenin investointien voidaan odottaa tuottavan tuloja myöhemmin.
HKL:n investoinnit ovat taas rinnastettavissa
peruspalveluinvestoinneiksi, joita joudutaan rahoittamaan
pääsääntöisesti verorahoituksella ja muulla tulorahoituksella. Mikäli
näihin rahoitusmuotoihin, erityisesti verorahoitukseen ml.
valtionosuudet kohdistuu valtion säästötoimenpiteiden vuoksi
leikkauksia, joudutaan investointiohjelmaa rahoitusnäkökulmasta
tarkastelemaan jatkossa vielä kriittisesti.
Vuoden 2013 raamiin pohjautuvan talousarvion mukaisen tulos- ja
rahoituslaskelman ohessa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma-arviot
myös vuosille 2014 ja 2015. Näissä laskelmissa toimintamenojen
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nettokasvu eli toimintakatteen muutos on vuosittain 2,0 %. Lisäksi on
myös esitetty arviot koko kaupunkia koskevasta tulos- ja
rahoituslaskelmasta vuosille 2013-2015 ja ne pohjautuvat edellä
mainittuihin talousarvion mukaisiin laskelmiin.
Talousarvioehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaa
Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti
määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen
valmistelua ohjaavat kannanotot.
Hallintokuntien odotetaan talousarviota valmistellessaan kiinnittävän
erityisesti huomiota kaupungin kokonaisedun kannalta keskeisten
hallintokuntarajat ylittävien prosessien toiminnan parantamiseen.
Tällaisia haasteita on mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen,
tilojen käytön tehostaminen, uudet satamalta vapautuneet alueet sekä
elinkeinostrategian toteuttaminen.
Lisäksi hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston
15.2.2012 käymä raamin lähetekeskustelu (www.hel.fi/päätöksenteko
ja hallinto/päätöksenteko/ kaupunginvaltuusto/päätösasiakirjat/
keskustelupöytäkirjat).
Talousarvion 2013 valmistelutilanne tuodaan Khlle tiedoksi elokuussa.
Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä
kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta
hallintokuntien valmistelussa.
Henkilöstötoimikunta antaa laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan
kaupunginhallitukselle 12.3.2012.
Taloudellisen tilanteen muuttuessa kaupunginhallitus tarkentaa
tarvittaessa talousarvioehdotusten valmistelun perusteita ja raamia.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869
timo.jaakkola(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohjeet.pdf
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Kj/4
12.03.2012
Lautakunnat ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset
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Kj/5
12.03.2012
§ 257
Edustajien nimeäminen kuntauudistuksen aluekierroksen
Kuntauudistusseminaariin 21.3.2012
HEL 2012-002098 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingissä keskiviikkona 21.3.2012
järjestettävään Uuttamaata koskevaan kuntauudistusseminaariin
seuraavat edustajat:
Jussi Pajunen (Kok.)
Tatu Rauhamäki (Kok.)
Pia Pakarinen (Kok.)
Ville Ylikahri (Vihr.)
Sirkku Ingervo (Vihr.)
Risto Kolanen (SDP)
Kati Peltola (Vas.)
Jan D. Oker-Blom (SFP)
Nina Huru (PS)
Jussi Ruokonen (Jyty Helsinki ry), varalla Raimo Järvinen (Tekniikka ja
Terveys KTN Helsinki ry)
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtiovarainministeriön kirje 31.1.2012

Otteet
Ote
Valtiovarainministeriö
Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingissä keskiviikkona
21.3.2012 järjestettävään Uuttamaata koskevaan
kuntauudistusseminaariin seuraavat edustajat:
Jussi Pajunen (Kok.)
Tatu Rauhamäki (Kok.)
Pia Pakarinen (Kok.)
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

29 (68)

Kj/5
12.03.2012
Ville Ylikahri (Vihr.)
Sirkku Ingervo (Vihr.)
Risto Kolanen (SDP)
Kati Peltola (Vas.)
Jan D. Oker-Blom (SFP)
_______________ (PS)
Jussi Ruokonen (Jyty Helsinki ry), varalla Raimo Järvinen (Tekniikka ja
Terveys KTN Helsinki ry)
Esittelijä
Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kuntauudistuksen
aluekierroksen. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitystä
esitellään 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa 2012. Ministeriö
pyytää nimeämään 13.3.2012 mennessä Uudenmaan aluetilaisuuteen
10 edustajaa (mukaan lukien henkilöstön edustaja) kustakin kunnasta
Messukeskuksessa 21.3.2012 klo 9-15 pidettävään tilaisuuteen.
Uudenmaan tilaisuus sisältää myös metropoliosuuden. Tilaisuuden
tarkempi ohjelma ei ole vielä valmistunut.
Henkilöstöjärjestöjä (JHL:n, JUKO:n, TNJ/Superin, Jytyn, Ktn:n ja
Tehyn paikallisjärjestöjä) on erikseen pyydetty nimeämään 2.3.2012
mennessä keskuudestaan yhden yhteisen edustajan em. tilaisuuteen.
Tilaisuudet ovat kaikkien seurattavissa suorana verkossa (ns.
webcasting-lähetys) http://www.goodmood.fi/kuntauudistus/. Lisäksi
valtiovarainministeriö on avannut kaikille 18 alueelle keskustelualustan
www.owela.fi/kuntauudistus. Keskustelufoorumin tavoitteena on
mahdollistaa keskustelu alueen päättäjien ja muiden asiasta
kiinnostuneiden kesken sekä kerätä palautetta alueille ehdotetusta tai
ehdotetuista erityisistä kuntajakoselvitysalueista valmistelijoiden tueksi.
Valmistelijat seuraavat keskustelua säännöllisesti.
Valtiovarainministeriö on avannut kaikille 18 alueelle keskustelualustan
www.owela.fi/kuntauudistus. Keskustelufoorumin tavoitteena on
mahdollistaa keskustelu alueen päättäjien ja muiden asiasta
kiinnostuneiden kesken sekä kerätä palautetta alueille ehdotetusta tai
ehdotetuista erityisistä kuntajakoselvitysalueista valmistelijoiden tueksi.
Valmistelijat seuraavat keskustelua säännöllisesti.
Lisätietoa uudistuksesta: www.kuntauudistus.fi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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12.03.2012
Liitteet
1

Valtiovarainministeriön kirje 31.1.2012

Otteet
Ote
Valtiovarainministeriö
Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 05.03.2012 § 240
Pöydälle 05.03.2012
HEL 2012-002098 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
27.02.2012 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Kj/6
12.03.2012
§ 258
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

5.3.2012

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu

9.3.2012

apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
hallintokeskus
- hallintojohtaja
- hallinto-osaston osastopäällikkö
- kansainvälisen toiminnan päällikkö
- kaupunginlakimies
- viestintäpäällikkö
talous- ja suunnittelukeskus
- rahoitusjohtaja
- talousarviopäällikkö
- kehittämispäällikkö
- aluerakentamispäällikkö
- sisäisen tarkastuksen päällikkö
- tietotekniikkapäällikkö
- kaupunginkamreeri
- elinkeinojohtaja
- elinkeinopäällikkö
- kehityspäällikkö
- matkailupäällikkö
- tapahtumapäällikkö
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Kj/6
12.03.2012

Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

5.3.2012

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu

9.3.2012

apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
hallintokeskus
- hallintojohtaja
- hallinto-osaston osastopäällikkö
- kansainvälisen toiminnan päällikkö
- kaupunginlakimies
- viestintäpäällikkö
talous- ja suunnittelukeskus
- rahoitusjohtaja
- talousarviopäällikkö
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12.03.2012
- kehittämispäällikkö
- aluerakentamispäällikkö
- sisäisen tarkastuksen päällikkö
- tietotekniikkapäällikkö
- kaupunginkamreeri
- elinkeinojohtaja
- elinkeinopäällikkö
- kehityspäällikkö
- matkailupäällikkö
- tapahtumapäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Kj/7
12.03.2012
§ 259
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Postiosoite
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12.03.2012
§ 260
Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset vuonna 2012
HEL 2012-000900 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti tarkistaa energiansäästöneuvottelukunnan
kokoonpanoa siten, että talous- ja suunnittelukeskusta edustavaksi
jäseneksi kehittämisinsinööri Ifa Kytösahon tilalle toimikauden 2011 2012 loppuajaksi nimetään hankepäällikkö Juha Viljakainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Nimetty henkilö
Energiansäästöneuvottelukunta

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee tarkistaa
energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että talous- ja
suunnittelukeskusta edustavaksi jäseneksi kehittämisinsinööri Ifa
Kytösahon tilalle toimikauden 2011 - 2012 loppuajaksi nimetään
hankepäällikkö Juha Viljakainen.
Esittelijä
Henkilövaihdos on tullut ajankohtaiseksi nykyisen jäsenen siirtyessä
muihin tehtäviin kaupungin palveluksessa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Nimetty henkilö
Energiansäästöneuvottelukunta
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Tiedoksi
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 261
Helsinki kaikille -projektin loppuraportti
HEL 2012-002228 T 10 05 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin
loppuraportin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsinki kaikille -projektin kirje
Helsinki kaikille -projektin loppuraportti

Otteet
Ote
Helsinki kaikille -projektin
sihteeri

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin
loppuraportin.
Esittelijä
Khs päätti 15.10.2001 § 1353 perustaa määräaikaisen, 1.1.2002 –
31.12.2011 voimassa olevan Esteetön Helsinki -projektin, jonka
tavoitteena on tehdä Helsingistä toimimisesteetön vuoteen 2011
mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja
rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja
turvallisiksi kaikille ihmisille. Lisäksi Khs päätti mm. kehottaa Esteetön
Helsinki -projektin ohjausryhmää raportoimaan vuosittain 31.3.
mennessä kaupunginhallitukselle edellisen vuoden aikana tehdyistä
toimenpiteistä ja projektin edistymisestä.
Khs päätti 7.4.2003 § 763 hyväksyä projektin nimeksi Helsinki kaikille.
Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmä on 10.2.2012 lähettänyt Khn
hyväksyttäväksi projektin loppuraportin. Loppuraportti sisältää myös
vuoden 2011 toiminnan, joten erillistä toimintakertomusta vuodelta
2011 ei ole laadittu.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

38 (68)

Ryj/2
12.03.2012
Projektin ohjausryhmän saatekirje on liitteenä 1 ja loppuraportti on
liitteenä 2.
Vuonna 2011 projektissa mm. laadittiin Helsingin kaupungin
esteettömyyslinjaukset, jotka tulevat erikseen Khn päätettäviksi. Lisäksi
avattiin esteettömyyssymbolipankki sekä laadittiin ulkoilureittien
esteettömyysluokitus.
Helsinki kaikille -projektin kymmenvuotisen toiminnan keskeisiä
saavutuksia ovat olleet mm. Helsingin kaupungin
esteettömyyssuunnitelma vuosille 2005 - 2010, yhteensä 14 alueellisen
esteettömyyssuunnitelman laatiminen, SuRaKu -ohjeiston laatiminen
julkisen ympäristön keskeisten rakenteiden perusratkaisuille sekä
esteettömyystuotteiden, esim. luiskareunatuen, ja symbolipankin
kehittäminen. Projekti on panostanut myös esteettömyyskoulutukseen
sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon koti- ja ulkomailla.
Helsinki kaikille -projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että
kaikki julkiset alueet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011
mennessä, ei projektin kuluessa toteutunut. Eteneminen on ollut
huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsingin julkisten
alueiden ja rakennusten esteettömyys on kuitenkin edennyt oikeaan
suuntaan, ja työn jatkuu normaalina toimintana.
Khs päätti 10.10.2011 § 898, että esteettömyystyön koordinointia ja
edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon seurantaa varten
asetetaan esteettömyysasioiden neuvottelukunta Khn eri päätöksellä.
Khs päätös neuvottelukunnan asettamisesta vuoden 2012 lopussa
päättyväksi kaudeksi tehtiin 16.1.2012 § 45. Neuvottelukunnan
puheenjohtajan toimii apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja siinä on
edustajat keskeisistä hallintokunnista, vammais- ja vanhusneuvostosta
sekä HSL:stä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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Helsinki kaikille -projektin kirje
Helsinki kaikille -projektin loppuraportti

Otteet
Ote
Helsinki kaikille -projektin
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sihteeri
Tiedoksi
Rakennusvirasto
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12.03.2012
§ 262
Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta
(Melkinlaituri ja Saukonlaituri)
HEL 2011-010503 T 11 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston
hakemuksesta, joka koskee jätemateriaalin hyödyntämistä
Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin vesialueen täytössä (Dnro
ESAVI/279/04.08/2011):
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin
ympäristölautakunta on 21.2.2012 kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston
vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa
lisäksi seuraavaa:
Kaupunginhallitus katsoo, että hanke on erittäin tarpeellinen ja
aikataulultaan kiireellinen. Hakemuksien mukaiset työt on voitava
aloittaa mahdollisimman varhain kuluvan vuoden keväällä
rakentamistoiminnasta syntyvien louhe- ja maamassojen taloudellisen
hyödyntämisen mahdollistamiseksi.
Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan
huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä sekä
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.
Kaupunginhallitus puoltaa myös lupaa töiden aloittamiseksi
muutoksenhausta huolimatta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
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1
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Ote
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto,
ympäristölupavastuualue

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston
hakemuksesta, joka koskee jätemateriaalin hyödyntämistä
Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin vesialueen täytössä (Dnro
ESAVI/279/04.08/2011):
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin
ympäristölautakunta on 21.2.2012 kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston
vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa
lisäksi seuraavaa:
Kaupunginhallitus katsoo, että hanke on erittäin tarpeellinen ja
aikataulultaan kiireellinen. Hakemuksien mukaiset työt on voitava
aloittaa mahdollisimman varhain kuluvan vuoden keväällä
rakentamistoiminnasta syntyvien louhe- ja maamassojen taloudellisen
hyödyntämisen mahdollistamiseksi.
Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan
huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä sekä
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.
Kaupunginhallitus puoltaa myös lupaa töiden aloittamiseksi
muutoksenhausta huolimatta.
Esittelijä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin
lausuntoa rakennusviraston hakemuksesta, joka koskee jätemateriaalin
hyödyntämistä Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin vesialueen täytössä.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 19.3.2012
mennessä.
Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 21.2.2012 kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston vesilain mukaisesta
lupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt rakennusvirastolle
vesilain mukaisen luvan (nro 67/2011/4, 6.5.2011) Melkinlaiturin ja
Saukonlaiturin meritäyttöalueiden ruoppaukselle ja vesialueen täytölle
Helsingin Jätkäsaaressa. Rakennusvirasto hakee em. päätöksen
osittaista muuttamista siten, että Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin
täytöissä saadaan käyttää hyödyksi betoni- ja asfalttijätettä. Lisäksi
rakennusvirasto hakee lupaa madaltaa Melkinlaiturin asemakaavaalueen ja Saukonlaiturin asemakaava-alueen väliin jäävän
venesataman satama-altaan vesisyvyyttä.
Venesatama-altaan madallustäyttö esitetään tehtäväksi noin tasoon -3
metriä, mikä vastaa paremmin venesatamatoiminnan tarpeita ja
parantaa altaan veden vaihtuvuutta. Madallustäyttömateriaalina
käytetään louhetta, josta myös tulevan altaan ympärystäyttö tehdään.
Alue täytetään ensin kauttaaltaan noin tasolle +2 metriä, täyttöä
esikuormitetaan louhepenkereellä, minkä jälkeen venesatama-allas
kaivetaan tehtyyn täyttöön.
Melkinlaiturin asemakaava-alueen meritäytöissä esitetään
hyötykäytettäväksi täyttölouheen seassa betonia ja asfalttia. Lupaa
haetaan noin 250 000 m3 betonin ja asfaltin yhteismäärän
hyötykäytölle. Hyötykäytettäviä materiaaleja esitetään käytettäväksi
louheen seassa niin, ettei merivesi ole suoraan kosketuksessa
hyötykäytettävien materiaalien kanssa, vaan materiaalit peitetään
vähintään metrin paksuisella louhekerroksella. Hyötykäytettävät
materiaalit ovat pääsääntöisesti peräisin purkukohteista. Ennen
hyötykäyttöä eri materiaalien laatu tutkintaan ja soveltuvuus arvioidaan
lupahakemuksessa esitetyn ja osin tarkentuvan
laadunvalvontaohjelman mukaisesti.
Rakennusvirasto on ilmoittanut, että täytöissä ei hyödynnetä
hakemuksessa esitettyjä stabiloituja sedimenttejä.
Rakennusvirasto hakee lupaa toiminnan aloittamiseen
muutoksenhausta huolimatta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Ote
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto,
ympäristölupavastuualue

Otteen liitteet

Tiedoksi
Ympäristölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Kiinteistövirasto

Päätöshistoria
Virastopäällikkö 29.2.2012
HEL 2011-010503 T 11 01 01

Osayleiskaavan mukaan AK6-alueen rantaan rakennetaan puisto ja
pääosa asemakaava-alueesta rakennetaan asuinkäyttöön. Alueen
täytöissä on suunniteltu hyötykäytettävän pääosin Jätkäsaaren alueelta
muodostuneita betonia ja asfalttia, mutta myös muualta Helsingin
kaupungin purkukohteita muodostuneita betoneita ja asfalttia. Alueen
asemakaavoitusta ei ole vielä aloitettu.
AK6 -alueen täyttöihin arvioidaan tarvittavan kokonaisuudessaan noin
1,3 miljoonaa m3 täyttömateriaalia, josta 150 000 m3 on arvioitu
voitavan hyöytykäyttää betonia ja asfalttia. Kaikki hyödyntäminen
toteutetaan n tason ±0 alapuolella. Betoni- ja asfalttitäyttö suunnitellaan
sijoitettavan siten, etteivät ko. materiaalit jää rakenteen pintaan ja näin
ollen ne eivät ole suorassa kosketuksessa meriveden kanssa.
Hyötykäytettävän materiaalin päälle tehdään vähintään 1m täyttökerros
louheesta.
Kohteen täytössä käytetään betonimursketta, joka täyttää VNa:ssa
591/2006 ja VNa:ssa 403/2009 eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa annetun valtioneuvon asetuksen liitteen
muuttamisesta´ peitetylle rakenteelle asetetut raja-arvot.
Asfaltin hyötykäytölle ko. kohteen kaltaisissa meritäytöissä ei
Suomessa tällä hetkellä ole lainsäädännön asettamia ohje- tai rajaarvoja. Kohteessa esitetään käytettäväksi soveltuvilta osin
valtioneuvoston asetusta 591/2006 ´eräiden jätteiden hyväksymisestä
maarakentamisessa´ ja sen muutosta (VNa 403/2009), esimerkiksi
haitta-aineiden liukoisuutta tarkasteltaessa. Asfaltille ei esim. PAHyhdisteiden ja mineraaliöljyjen osalta esitetä käytettäväksi VNa
403/2009 mukaisia raja-arvoja. Asfaltille käytettävät raja-arvot esitetään
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myöhemmin toimitettavassa yksityiskohtaisemmassa
laadunvalvontasuunnitelmassa. Hakija toteaa, että asfalttirakenteita
käytetään nykyisin erittäin vaativissa kohteissa mm. kaatopaikkojen
tiivisrakenteissa ja erilaisissa tiiviissä allasrakenteissa. Näissä
olosuhteissa asfaltin tulee kestää erilaisia tekijöitä kuten esim.
liuottimia, suolaisia kaatopaikkavesiä, pH:n vaihtelua. Tie- ja
kenttärakenteissa asfaltti on kosketuksissa veden kanssa
pääsäätöisesti lyhyitä aikoja kerrallaan ja ed. tavanomaisissa kohteissa
siitä ei ole todettu liukenevan merkittäviä määriä haitta-aineita ja
asfalttirakenteita käytetäänkin esim. pohjavesialueilla rajoituksetta.
rakenteissa.
Täytöissä käytettävän jätemateriaalin laatu tutkitaan ennen käyttöä ja
kohteessa käytetään vain sellaista betonimursketta joka täyttää
valtioneuvoston asetuksessa (591/2006) ”Eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maanrakentamisessa” esitetyt raja-arvot peitetylle
materiaalille. Asfaltin hyötykäytölle ei ole olemassa raja-arvoja ja
arviointiin käytetään em. asetusta soveltuvina osin.
Täyttöön sijoitettavan jätemateriaalin laatua valvotaan selvittämällä
jätemateriaalin alkuperä, laatu ja laadun vaihtelu. Mikäli erä ei täytä
laatuvaatimuksia sitä ei käytetä täytössä. Muu ympäristöseuranta
esitetään tehtäväksi Jätkäsaaren eri hankkeita koskevan
yhteistarkkailun puitteissa.
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on tutustunut Rakennusviraston
suunnitelmaan käyttää meritäytössä louheen lisäksi betonia ja asfalttia.
Kiinteistövirasto toteaa seuraavaa. Kiinteistövirasto pitää hyvänä, että
purkupaikalta syntyvää purkujätettä voidaan hyötykäyttää uudelleen
samassa kohteessa. Näin vältytään pitkiltä kuljetusmatkoilta ja jätteen
mahdollisesta kaatopaikkasijoituksesta. Tämä säästää sekä
kustannuksia että luontoa vähentäen neitseellisten raaka-aineiden
käyttöä. Tulevaisuudessa Helsingissä tarvitaan suuria määriä
täyttömateriaalia uusien asuinalueiden rakentamiseen ja vastaavien
purkumateriaalien käyttömahdollisuuksia tulisi selvittää ja lisätä.
Purkubetonia ja -asfalttia voidaan hyötykäyttää täyttömateriaalina
louheen kanssa, kun se toteutetaan esitettyjen
laadunvalvontakriteerien ja myöhemmin toimitettavan
yksityiskohtaisemman suunnitelma mukaisesti.
Lisätiedot
Johanna Hytönen, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 36414
johanna.hytonen(a)hel.fi
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Jaakko Stauffer
virastopäällikkö

Juhani Tuuttila
osastopäällikkö

Ympäristölautakunta 21.02.2012 § 62
HEL 2011-010503 T 11 01 01

ESAVI/279/04.08/2011

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa rakennusviraston hakemuksesta
hyötykäyttää jätemateriaalia Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin täytöissä
seuraavan lausunnon.
Purkubetonia ja -asfalttia voidaan hyötykäyttää Melkinlaiturin ja
Saukonlaiturin täytöissä, kun täyttö toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu
meren tai muun ympäristön pilaantumista.
Ympäristölautakunta toteaa, että purkubetonin ja -asfaltin laadussa voi
olla vaihtelua, ja betoni ja asfaltti saattavat olla paikallisesti
likaantuneita. Jätemateriaalin käytön edellytyksenä tulee olla, että
hakija esittää luotettavat menettely- ja dokumentointitavat sille, että
merkittävästi likaantunut betoni- ja asfalttijäte on eroteltu täyttöön
käytettävästä materiaalista. Ympäristölautakunta esittää lisäksi, että
täyttöön aiotun jätteen ympäristökelpoisuus kohteeseen on selvitettävä
käyttäen asiantuntijalaitosta. Kelpoisuustutkimukset tulee tehdä
erikseen eri paikoista tuoduille jäte-erille. Kelpoisuusarvioinnissa ja
jätteen laadunhallinnassa voidaan soveltaa valtioneuvoston
asetuksessa (591/2006) esitettyjä menettelyjä ja raja-arvoja. Yli rajaarvojen haitta-aineita sisältävä jäte tulee toimittaa jätteen laadun
edellyttämään käsittelypaikkaan.
Purkuasfaltin ja -betonin käyttöä koskeva yksityiskohtainen
laadunvalvontatutkimussuunnitelma tulee esittää valvontaviranomaisille
ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi yksityiskohtainen suunnitelma
vesistötarkkailusta tämän hankkeen osalta tulee esittää
valvontaviranomaisille ennen työhön ryhtymistä. Tarkkailu voidaan
tehdä osana alueella toteutettavaa yhteistarkkailua.
Esittelijä
ympäristövalvontapäällikkö
Pertti Forss
Lisätiedot
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
paula.nurmi(a)hel.fi
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§ 263
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
9 ja 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Yleisten töiden lautakunta

8.3.2012
6.3.2012
1.3.2012
6.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Yleisten töiden lautakunta

8.3.2012
6.3.2012
1.3.2012
6.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
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§ 264
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

7.3.2012
28.2. ja 6.3.2012
6.3.2012
5.3. ja 8.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

7.3.2012
28.2. ja 6.3.2012
6.3.2012
5.3. ja 8.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 265
Vt. Terhi Mäen toivomusponsi: yhteistyö sekä palvelujen
kehittäminen yhdessä henkilöstön ja vanhempien kanssa
HEL 2011-010760 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi
Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet
Ote
Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi
Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
Käsitellessään 30.11.2011 sosiaalitoimen ja terveystoimen
organisaation uudistamista Kvsto hyväksyi samalla seuraavan
toivomusponnen:
"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö lapsiperheiden
vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola,
lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset,
perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen
päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja
vanhempien kanssa (Terhi Mäki)"
Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä toteaa, että yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä palvelujen
kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja vanhempien kanssa ovat
erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka otetaan huomioon uuden
organisaation suunnittelussa.
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen ohjausryhmä
merkitsi toivomusponnen tiedoksi 31.1.2012 ja seurantaryhmä
6.2.2012.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet
Ote
Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti
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§ 266
Vt. Terhi Mäen toivomusponsi: sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä
määrä
HEL 2011-010532 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi
Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet
Ote
Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi
Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
Käsitellessään 30.11.2011 sosiaalitoimen ja terveystoimen
organisaation uudistamista Kvsto hyväksyi samalla seuraavan
toivomusponnen:
"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uudessa sosiaali- ja
terveysvirastossa huomioidaan vanhusten hoivapaikkojen riittävä
määrä, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien monipuoliset
asumispalvelut sekä vastaavat ruotsinkieliset palvelut. (Terhi Mäki)"
Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä
toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.
Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä toteaa, että kaupungin toiminnassa peruskysymyksiä ovat
palvelujen riittävyys ja oikea painotus sekä suomen- että
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ruotsinkielisille asiakkaille. Toivomusponnessa esitetyt kysymykset
otetaan huomioon uuden organisaation suunnittelussa.
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen ohjausryhmä
merkitsi toivomusponnen tiedoksi 31.1.2012 ja seurantaryhmä
6.2.2012.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi
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Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

52 (68)

Stj/3
12.03.2012
§ 267
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta

6.3.2012
6.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta

6.3.2012
6.3.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 268
Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kantelusta
koskien taidemuseon johtajan osallistumista Guggenheim-Helsinki
hankkeeseen
HEL 2012-002221 T 03 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle
seuraavan selvityksen ja lausunnon:
Johdanto
Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa kantelussa väitetään, että
Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén olisi
hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun
yleislausekejäävin johdosta esteellinen Guggenheim Helsinki -hanketta
koskevassa kaupungin päätöksenteossa. Väite perustuu taidemuseon
johtajan hallitusjäsenyyteen Ekoport Turku Oy -nimisessä yhtiössä.
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Carl-Gustaf Ehrnrooth, joka
kuuluu myös Solomon R. Guggenheim -säätiön hallitukseen.
Esteellisyyskysymyksen riittävää ja asianmukaista selvittämistä varten
on tarpeen, että tarkasteluun sisällytetään kantelussa mainitun
esteellisyysperusteen lisäksi myös julkisessa keskustelussa esitetyt
esteellisyysepäilyt, jotka liittyvät taidemuseon johtajan puolison
työskentelyyn yhtiön palveluksessa sekä taidemuseon johtajan ja
yhtiön hallituksen puheenjohtajan ystävyyssuhteeseen.
Hallitusjäsenyys
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 18 §:n 3
momentin mukaan sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijan
tasapuolisuuteen tehtävänsä hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei myöskään saa harjoittaa
sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa
työnantajaa. Pykälän 5 momentin mukaan työnantaja voi kieltää
ilmoituksenvaraisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3
momentissa säädetyillä perusteilla. Taidemuseon johtaja on
marraskuussa 2011 tehnyt hallitusjäsenyydestään viranhaltijalain 18
§:n 5 momentissa tarkoitetun sivutoimi-ilmoituksen.
Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on
päätöksellään 24.11.2011 § 10005 merkinnyt sivutoimi-ilmoituksen
tiedoksi. Merkinnän on katsottava osoittavan, että
apulaiskaupunginjohtaja on työnantajan edustajana katsonut, ettei
hallitusjäsenyys vaaranna taidemuseon johtajan tasapuolisuutta tai
muutoin haittaa hänen tehtävänsä asianmukaista hoitamista
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viranhaltijalaissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiö ei toimialansa puolesta
myöskään harjoita Helsingin kaupungin kanssa kilpailevaa toimintaa.
Myöhemmin alkaneen laajahkon julkisen keskustelun ei ole katsottava
antavan aihetta muuttaa aiemmin tehtyä arviota.
Kunnallinen viranhaltija on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain
28 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla esteellinen, jos hän tai hänen
laissa tarkoitettu läheisensä on hallituksen jäsenenä yhteisössä, joka
on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä
hyötyä tai vahinkoa (ns. yhteisöjäävi).
Yhtiön toimiala tai toiminta ei liity vireillä olevaan mahdollista
Guggenheim Helsinki -museota koskevaan hankkeeseen. Yhtiö ei siten
ole hanketta koskevassa päätöksenteossa asianosaisen asemassa
eikä sille ole odotettavissa asian ratkaisusta sen enempää hyötyä kuin
vahinkoakaan.
Taidemuseon johtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsenenä yhteisöjäävin
johdosta esteellinen.
Puolison työskentely yhtiön palveluksessa
Kunnallinen viranhaltija on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain
28 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla esteellinen, jos hän on
palvelussuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (ns. palvelussuhdejäävi).
Toisin kuin yhteisöjäävin kohdalla, palvelussuhdejäävi voi perustua
vain henkilön omaan palvelussuhteeseen, ei sen sijaan läheisen
palvelussuhteeseen. Siten puolison työskentely yhtiön palveluksessa ei
aiheuttaisi taidemuseon johtajan esteellisyyttä vaikka katsottaisiin, että
yhtiö olisi asianosainen.
Taidemuseon johtaja ei ole puolisonsa työsuhteen takia
palvelussuhdejäävin johdosta esteellinen.
Puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä
Henkilö on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain 28 §:n 1
momentin 7 kohdan nojalla esteellinen, jos luottamus hänen
puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Säännöstä
koskevassa oikeuskirjallisuudessa (Hannus - Hallberg - Niemi:
Kuntalaki (2009), s. 324) todetaan mm., että yleislausekkeen
soveltaminen on tarkoitettu ja myös käytännössä ymmärretty
suppeaksi. Esimerkiksi yhteisöjäävi ja palvelussuhdejäävi määräytyvät
niitä koskevien erityissäännösten mukaisesti ja viranhaltijan
objektiivisuutta vaarantavan vaikutuksen on oltava samanasteinen kuin
erityisesti määritellyissä esteellisyysperusteissa.
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Etuusarviointi
Julkisessa keskustelussa on esitetty väite siitä, että taidemuseon
johtajan hallitusjäsenyys tai hänen puolisonsa työpaikka olisivat
sellaisia etuuksia, joiden johdosta luottamus taidemuseon johtajan
puolueettomuuteen vaarantuu.
Väitettä arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota muun ohessa
taidemuseon johtajan ilmoitukseen siitä, ettei hän ole yhtiön osakas
eikä ole nostanut hänelle hallituksen jäsenenä kuuluvia
kokouspalkkioita, samoin kuin siitä, ettei hänellä ole myöskään
henkilökohtaisia taloudellisia liittymiä yhtiön hallituksen puheenjohtajan
kanssa. Myös yhtiöstä saadun tiedon perusteella taidemuseon johtaja
ei ole yhtiön osakas eikä hän ole nostanut kokouspalkkioita.
Oikeutta kokouspalkkioon voidaan edellä todetusta huolimatta
itsessään pitää taloudellisena etuutena, vaikkei oikeutta käytännössä
olisikaan käytetty. Kokouspalkkio ei kuitenkaan ole vastikkeeton etuus,
vaan se perustuu hallituksen jäsenen osallistumiseen yhtiön hallintoon
ja yhtiön toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen osakeyhtiölain
mukaisesti. Hallituksen jäsen on myös laissa tarkoitetussa
vastuuasemassa ja palkkiota tulee osaltaan pitää korvauksena myös
tästä vastuusta.
Yhtiöstä saadun tiedon perusteella kokouspalkkio on määrältään
tavanomainen. Sitä ei ole syytä pitää sellaisena ylisuurena etuutena,
joka antaisi objektiivisesti arvioiden aiheen epäillä, että kyseessä olisi
pyrkimys vaikuttaa taidemuseon johtajan toimintaan kaupungin
viranhaltijana.
Taidemuseon johtajan puoliso työskentelee yhtiössä ja hänelle
maksetaan työstään palkkaa. Myöskään tältä osin kyseessä ei ole
vastikkeeton etuus, vaan työsopimuslain mukainen korvaus siitä, että
työntekijä tekee henkilökohtaisesti työtä työnantajan lukuun tämän
johdon ja valvonnan alaisena.
Yhtiöstä saadun tiedon perusteella edellä mainitun työsuhteen ehdot
ovat sellaiset, ettei työpaikkaa ja työstä maksettavaa palkkaa ole syytä
pitää sellaisena ylisuurena etuutena, joka antaisi objektiivisesti
arvioiden aiheen epäillä, että kyseessä tältäkään osin olisi pyrkimys
vaikuttaa taidemuseon johtajan toimintaan kaupungin viranhaltijana.
Taidemuseon johtaja ei siten ole oman hallituspaikkansa eikä
puolisonsa työpaikan takia esteellinen myöskään yleislausekejäävin
johdosta.
Ystävyys esteellisyysperusteena
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Kantelusta samoin kuin asiaa koskevasta julkisesta keskustelusta on
tunnistettavissa myös ajatus siitä, että vaikka taidemuseon johtajan
hallitusjäsenyyttä ei voitaisikaan suoraan katsoa
esteellisyysperusteeksi Guggenheim Helsinki -hanketta koskevassa
päätöksenteossa, hallitusjäsenyys kuitenkin kuvastaa sellaista
kunnallisen viranhaltijan sidosta tai yhteisymmärrystä asianosaisen
johtoon kuuluvan henkilön kanssa, että luottamus viranhaltijan
puolueettomuuteen vaarantuu. Kantelussa viitataan suoraan myös
kyseessä olevien henkilöiden ystävyyssuhteeseen. He ovat myös itse
omissa julkisissa lausumissaan todenneet olevansa ystäviä.
Selvää on, että Solomon R. Guggenheim -säätiö on Guggenheim
Helsinki -hanketta koskevan päätöksenteon osalta
asianosaisasemassa. Taidemuseon johtaja olisi siten yhteisöjäävin
johdosta esteellinen jos hän itse tai hänen laissa tarkoitettu läheisensä
kuuluisi säätiön hallitukseen. Sovellettava lainkohta on hallintolain 28
§:n 2 momentin 1 kohta, jossa lueteltuja läheisiä ovat puoliso ja lapsi,
lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja muuten erityisen
läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso. Muuten
erityisen läheisellä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
asianomaisen elämässä vastaavanlainen sija kuin perheenjäsenellä.
Ryhmää kutsutaan säännöksen perusteluissa ”perhepiiriksi”.
Nyt käsillä olevassa tilanteessa kyse ei kuitenkaan ole laissa
tarkoitettuun perhepiiriin kuuluvasta läheisestä, joten ystävyyssuhde ei
johda taidemuseon johtajan esteellisyyteen yhteisöjäävin perusteella.
Ottaen huomioon, että yhteisöjääviä koskeva säännös on
yleislausekejääviin verrattuna erityissäännös, ei ystävyyssuhdetta ole
pidettävä myöskään perusteena katsoa, että taidemuseon johtaja olisi
esteellinen yleislausekejäävin perusteella.
Yleisemminkin on katsottava, ettei suppeaksi tarkoitetun
yleislausekkeen soveltamisalaa tule laajentaa koskemaan myös
kunnallisen viranhaltijan tai luottamushenkilön sekä asianosaisena
olevan yhteisön hallintoelimen jäsenen välistä henkilökohtaista
ystävyyssuhdetta perhepiirin ulkopuolella. Tämä johtaisi ennaltaarvaamattomiin esteellisyystilanteisiin, kun yksiselitteisesti määritellyn
perhepiirikäsitteen ohella jouduttaisiin arvioimaan myös henkilöiden
välisen ystävyyssuhteen laadullisia tekijöitä ja viime kädessä jopa sitä,
miten ystävyys on oikeudellisena käsitteenä määriteltävä.
Kunnallisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ylläpitämät
sosiaaliset verkostot vaikuttavat myös siihen, miten hyvin ja millaisen
tietopohjan varassa he kykenevät hoitamaan virkaansa tai
luottamustehtäväänsä. Jos laajassa sosiaalisessa verkostossa syntyvät
henkilökohtaiset suhteet, ystävyyssuhteet mukaan lukien, kaventaisivat
yleislausekejäävin johdosta viranhaltijan tai luottamushenkilön
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mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, jouduttaisiin
tilanteeseen, jota esteellisyyssääntelyllä ei tavoitella. Käytännössä kyse
olisi silloin siitä, että mitä enemmän viranhaltijalla tai
luottamushenkilöllä on ystäviä, sitä vähemmän hänellä on
vaikutusvaltaa.
Johtopäätökset
Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ei ole
esteellinen Guggenheim Helsinki -hanketta koskevassa
päätöksenteossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ei tulisi ryhtyä
kantelun johdosta toimenpiteisiin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
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Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehelle seuraavan selvityksen ja lausunnon:
Johdanto
Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa kantelussa väitetään, että
Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén olisi
hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun
yleislausekejäävin johdosta esteellinen Guggenheim Helsinki -hanketta
koskevassa kaupungin päätöksenteossa. Väite perustuu taidemuseon
johtajan hallitusjäsenyyteen Ekoport Turku Oy -nimisessä yhtiössä.
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Carl-Gustaf Ehrnrooth, joka
kuuluu myös Solomon R. Guggenheim -säätiön hallitukseen.
Esteellisyyskysymyksen riittävää ja asianmukaista selvittämistä varten
on tarpeen, että tarkasteluun sisällytetään kantelussa mainitun
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esteellisyysperusteen lisäksi myös julkisessa keskustelussa esitetyt
esteellisyysepäilyt, jotka liittyvät taidemuseon johtajan puolison
työskentelyyn yhtiön palveluksessa sekä taidemuseon johtajan ja
yhtiön hallituksen puheenjohtajan ystävyyssuhteeseen.
Hallitusjäsenyys
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 18 §:n 3
momentin mukaan sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijan
tasapuolisuuteen tehtävänsä hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei myöskään saa harjoittaa
sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa
työnantajaa. Pykälän 5 momentin mukaan työnantaja voi kieltää
ilmoituksenvaraisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3
momentissa säädetyillä perusteilla. Taidemuseon johtaja on
marraskuussa 2011 tehnyt hallitusjäsenyydestään viranhaltijalain 18
§:n 5 momentissa tarkoitetun sivutoimi-ilmoituksen.
Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on
päätöksellään 24.11.2011 § 10005 merkinnyt sivutoimi-ilmoituksen
tiedoksi. Merkinnän on katsottava osoittavan, että
apulaiskaupunginjohtaja on työnantajan edustajana katsonut, ettei
hallitusjäsenyys vaaranna taidemuseon johtajan tasapuolisuutta tai
muutoin haittaa hänen tehtävänsä asianmukaista hoitamista
viranhaltijalaissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiö ei toimialansa puolesta
myöskään harjoita Helsingin kaupungin kanssa kilpailevaa toimintaa.
Myöhemmin alkaneen laajahkon julkisen keskustelun ei ole katsottava
antavan aihetta muuttaa aiemmin tehtyä arviota.
Kunnallinen viranhaltija on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain
28 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla esteellinen, jos hän tai hänen
laissa tarkoitettu läheisensä on hallituksen jäsenenä yhteisössä, joka
on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä
hyötyä tai vahinkoa (ns. yhteisöjäävi).
Yhtiön toimiala tai toiminta ei liity vireillä olevaan mahdollista
Guggenheim Helsinki -museota koskevaan hankkeeseen. Yhtiö ei siten
ole hanketta koskevassa päätöksenteossa asianosaisen asemassa
eikä sille ole odotettavissa asian ratkaisusta sen enempää hyötyä kuin
vahinkoakaan.
Taidemuseon johtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsenenä yhteisöjäävin
johdosta esteellinen.
Puolison työskentely yhtiön palveluksessa
Kunnallinen viranhaltija on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain
28 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla esteellinen, jos hän on
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palvelussuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (ns. palvelussuhdejäävi).
Toisin kuin yhteisöjäävin kohdalla, palvelussuhdejäävi voi perustua
vain henkilön omaan palvelussuhteeseen, ei sen sijaan läheisen
palvelussuhteeseen. Siten puolison työskentely yhtiön palveluksessa ei
aiheuttaisi taidemuseon johtajan esteellisyyttä vaikka katsottaisiin, että
yhtiö olisi asianosainen.
Taidemuseon johtaja ei ole puolisonsa työsuhteen takia
palvelussuhdejäävin johdosta esteellinen.
Puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä
Henkilö on kuntalain 52 §:n 2 momentin ja hallintolain 28 §:n 1
momentin 7 kohdan nojalla esteellinen, jos luottamus hänen
puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Säännöstä
koskevassa oikeuskirjallisuudessa (Hannus - Hallberg - Niemi:
Kuntalaki (2009), s. 324) todetaan mm., että yleislausekkeen
soveltaminen on tarkoitettu ja myös käytännössä ymmärretty
suppeaksi. Esimerkiksi yhteisöjäävi ja palvelussuhdejäävi määräytyvät
niitä koskevien erityissäännösten mukaisesti ja viranhaltijan
objektiivisuutta vaarantavan vaikutuksen on oltava samanasteinen kuin
erityisesti määritellyissä esteellisyysperusteissa.
Etuusarviointi
Julkisessa keskustelussa on esitetty väite siitä, että taidemuseon
johtajan hallitusjäsenyys tai hänen puolisonsa työpaikka olisivat
sellaisia etuuksia, joiden johdosta luottamus taidemuseon johtajan
puolueettomuuteen vaarantuu.
Väitettä arvioitaessa on syytä kiinnittää huomiota muun ohessa
taidemuseon johtajan ilmoitukseen siitä, ettei hän ole yhtiön osakas
eikä ole nostanut hänelle hallituksen jäsenenä kuuluvia
kokouspalkkioita, samoin kuin siitä, ettei hänellä ole myöskään
henkilökohtaisia taloudellisia liittymiä yhtiön hallituksen puheenjohtajan
kanssa. Myös yhtiöstä saadun tiedon perusteella taidemuseon johtaja
ei ole yhtiön osakas eikä hän ole nostanut kokouspalkkioita.
Oikeutta kokouspalkkioon voidaan edellä todetusta huolimatta
itsessään pitää taloudellisena etuutena, vaikkei oikeutta käytännössä
olisikaan käytetty. Kokouspalkkio ei kuitenkaan ole vastikkeeton etuus,
vaan se perustuu hallituksen jäsenen osallistumiseen yhtiön hallintoon
ja yhtiön toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen osakeyhtiölain
mukaisesti. Hallituksen jäsen on myös laissa tarkoitetussa
vastuuasemassa ja palkkiota tulee osaltaan pitää korvauksena myös
tästä vastuusta.
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Yhtiöstä saadun tiedon perusteella kokouspalkkio on määrältään
tavanomainen. Sitä ei ole syytä pitää sellaisena ylisuurena etuutena,
joka antaisi objektiivisesti arvioiden aiheen epäillä, että kyseessä olisi
pyrkimys vaikuttaa taidemuseon johtajan toimintaan kaupungin
viranhaltijana.
Taidemuseon johtajan puoliso työskentelee yhtiössä ja hänelle
maksetaan työstään palkkaa. Myöskään tältä osin kyseessä ei ole
vastikkeeton etuus, vaan työsopimuslain mukainen korvaus siitä, että
työntekijä tekee henkilökohtaisesti työtä työnantajan lukuun tämän
johdon ja valvonnan alaisena.
Yhtiöstä saadun tiedon perusteella edellä mainitun työsuhteen ehdot
ovat sellaiset, ettei työpaikkaa ja työstä maksettavaa palkkaa ole syytä
pitää sellaisena ylisuurena etuutena, joka antaisi objektiivisesti
arvioiden aiheen epäillä, että kyseessä tältäkään osin olisi pyrkimys
vaikuttaa taidemuseon johtajan toimintaan kaupungin viranhaltijana.
Taidemuseon johtaja ei siten ole oman hallituspaikkansa eikä
puolisonsa työpaikan takia esteellinen myöskään yleislausekejäävin
johdosta.
Ystävyys esteellisyysperusteena
Kantelusta samoin kuin asiaa koskevasta julkisesta keskustelusta on
tunnistettavissa myös ajatus siitä, että vaikka taidemuseon johtajan
hallitusjäsenyyttä ei voitaisikaan suoraan katsoa
esteellisyysperusteeksi Guggenheim Helsinki -hanketta koskevassa
päätöksenteossa, hallitusjäsenyys kuitenkin kuvastaa sellaista
kunnallisen viranhaltijan sidosta tai yhteisymmärrystä asianosaisen
johtoon kuuluvan henkilön kanssa, että luottamus viranhaltijan
puolueettomuuteen vaarantuu. Kantelussa viitataan suoraan myös
kyseessä olevien henkilöiden ystävyyssuhteeseen. He ovat myös itse
omissa julkisissa lausumissaan todenneet olevansa ystäviä.
Selvää on, että Solomon R. Guggenheim -säätiö on Guggenheim
Helsinki -hanketta koskevan päätöksenteon osalta
asianosaisasemassa. Taidemuseon johtaja olisi siten yhteisöjäävin
johdosta esteellinen jos hän itse tai hänen laissa tarkoitettu läheisensä
kuuluisi säätiön hallitukseen. Sovellettava lainkohta on hallintolain 28
§:n 2 momentin 1 kohta, jossa lueteltuja läheisiä ovat puoliso ja lapsi,
lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja muuten erityisen
läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso. Muuten
erityisen läheisellä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
asianomaisen elämässä vastaavanlainen sija kuin perheenjäsenellä.
Ryhmää kutsutaan säännöksen perusteluissa ”perhepiiriksi”.
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Nyt käsillä olevassa tilanteessa kyse ei kuitenkaan ole laissa
tarkoitettuun perhepiiriin kuuluvasta läheisestä, joten ystävyyssuhde ei
johda taidemuseon johtajan esteellisyyteen yhteisöjäävin perusteella.
Ottaen huomioon, että yhteisöjääviä koskeva säännös on
yleislausekejääviin verrattuna erityissäännös, ei ystävyyssuhdetta ole
pidettävä myöskään perusteena katsoa, että taidemuseon johtaja olisi
esteellinen yleislausekejäävin perusteella.
Yleisemminkin on katsottava, ettei suppeaksi tarkoitetun
yleislausekkeen soveltamisalaa tule laajentaa koskemaan myös
kunnallisen viranhaltijan tai luottamushenkilön sekä asianosaisena
olevan yhteisön hallintoelimen jäsenen välistä henkilökohtaista
ystävyyssuhdetta perhepiirin ulkopuolella. Tämä johtaisi ennaltaarvaamattomiin esteellisyystilanteisiin, kun yksiselitteisesti määritellyn
perhepiirikäsitteen ohella jouduttaisiin arvioimaan myös henkilöiden
välisen ystävyyssuhteen laadullisia tekijöitä ja viime kädessä jopa sitä,
miten ystävyys on oikeudellisena käsitteenä määriteltävä.
Kunnallisten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ylläpitämät
sosiaaliset verkostot vaikuttavat myös siihen, miten hyvin ja millaisen
tietopohjan varassa he kykenevät hoitamaan virkaansa tai
luottamustehtäväänsä. Jos laajassa sosiaalisessa verkostossa syntyvät
henkilökohtaiset suhteet, ystävyyssuhteet mukaan lukien, kaventaisivat
yleislausekejäävin johdosta viranhaltijan tai luottamushenkilön
mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, jouduttaisiin
tilanteeseen, jota esteellisyyssääntelyllä ei tavoitella. Käytännössä kyse
olisi silloin siitä, että mitä enemmän viranhaltijalla tai
luottamushenkilöllä on ystäviä, sitä vähemmän hänellä on
vaikutusvaltaa.
Johtopäätökset
Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ei ole
esteellinen Guggenheim Helsinki -hanketta koskevassa
päätöksenteossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ei tulisi ryhtyä
kantelun johdosta toimenpiteisiin.
Esittelijä
Kantelija on eduskunnan oikeusasiamiehelle toimittamassaan
kirjelmässä pyytänyt selvittämään, onko Janne Gallen-Kallela-Sirèn
osallistunut esteellisenä Guggenheim-museon Helsinkiin rakentamista
koskevaan hankkeeseen. Kantelija viittaa siihen, että julkisuudessa
esiintyneiden tietojen perusteella Gallen-Kallela-Sirén on toiminut
Helsingin kaupungin pääneuvottelijana ja ollut selvitystyöryhmän jäsen
samaan aikaan, kun hän on toiminut myös Ekoport Turku Oy:n
hallituksen jäsenenä. Kantelukirjelmä on tämän asian liitteenä.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

62 (68)

Sj/1
12.03.2012
Päätösehdotukseen sisältyvä, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle
annattava selvitys ja lausunto, vastaa oikeuspalvelujen asiasta
23.2.2012 antamaa lausuntoa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausuntopyyntö

Otteet
Ote
Eduskunnan
apulaisoikeusasiamies
Oikeuspalvelut
Asianosainen
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§ 269
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
henkilöstökassatoimikunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
eläintarhan johtaja
henkilöstökeskus
- henkilöstöjohtaja
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)
- osastopäällikkö (maahanmuutto)
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- johtava rehtori
- apulaisrehtori
- aluerehtori
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
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- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
henkilöstökassatoimikunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
eläintarhan johtaja
henkilöstökeskus
- henkilöstöjohtaja
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)
- osastopäällikkö (maahanmuutto)
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- johtava rehtori
- apulaisrehtori
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

8.3.2012
6.3.2012
6.3.2012

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

10/2012

65 (68)

Sj/2
12.03.2012
- aluerehtori
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Maria Nyfors
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Elina Moisio

Outi Ojala

Tatu Rauhamäki

Osku Pajamäki

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.03.2012 ja asianosaista
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 252, 254, 256, 258, 259 ja 261 - 269 §:t
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 253 §
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 255, 257 ja 260 §
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
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(09) 655 783
Pohjoisesplanadi 11-13
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja
täyttää 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.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

