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§ 570
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Helistö) ja
Hakolan (varalla Sumuvuori) tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Helistö) ja
Hakolan (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 571
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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§ 572
V Vuoden 2012 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen
pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen
ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus,
Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla
pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Pääomalainan lainaehdot
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Otteet
Ote
HelB

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen
ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus,
Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla
pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Esittelijä
Helsingin Bussiliikenne Oy on pyytänyt (3.9.2010) pääomarakenteensa
vahvistamiseksi kaupungilta yhteensä 15 miljoonan euron suuruista
pääomalainaa. Kaupunginhallitus myönsi 7.2.2011 yhtiölle 5 800 000
euron suuruisen pääomalainan.
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti (7.5.2012) esittää
kaupunginhallitukselle 8 000 000 euron pääomalainan myöntämistä
Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n
osavuosikatsauksen 1/2012 perusteella lisärahoitus on välttämätön
yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Myös Helsingin Bussiliikenne
Oy:n vuoden 2011 tilinpäätöksessä todetaan, että yhtiön maksuvalmius
edellyttää omistajalta lisärahoitusratkaisuja vuoden 2012 aikana.
Pääomalainan myöntämistä varten vuoden 2012 talousarvion kohtaan
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi tulisi myöntää 8 000 000
euron ylitysoikeus. Talousarviossa ko. kohtaan varattu määräraha on
10 554 000 euroa.
Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy
päätösehdotuksen mukaisen ylitysoikeuden, kaupunginhallitus tulee
täytäntöönpanopäätöksessään myöntämään Helsingin Bussiliikenne
Oy:lle 8 000 000 euron suuruisen pääomalainan samoin ehdoin kuin
vuonna 2011 myönnetty 5 800 000 euron suuruinen pääomalaina.
Aiemman ja nyt myönnettävän lainan korko on 6 %.
Kaupunginhallitus toteaa edelleen, viitaten Euroopan komissiossa
vireillä olevaan kanteluasiaan, joka koskee väitettyjä tukitoimenpiteitä
Helsingin Bussiliikenne Oy:n hyväksi, että pääomalainaa ja sille
asetettua tuottovaatimusta on pidettävä markkinaehtoisina
toimenpiteinä. Koska Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan, se
on konsernina toimiessaan tytäryhtiölleen luonnollinen rahoituksen
järjestäjä. Toimenpiteet eivät siksi ole valtion tukea koskevassa EU
lainsäädännössä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden piirissä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Pääomalainan lainaehdot
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Otteet
Ote
HelB

Otteen liitteet
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Taske

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.05.2012 § 101
HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös
Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan
Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
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§ 573
V Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
HEL 2012-006712 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.
3.

myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginvaltuutetun
luottamustoimesta
todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen
valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
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2.
3.

todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho
vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen
valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus toteaa, että Nina Suomalainen (Kok.) on 25.4.2012
pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
ulkomaille muuton vuoksi. Uudeksi valtuutetuksi tulee
sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Pauli Leppä-aho.
Samalla kaupunginhallitus toteaa, että varavaltuutettu Satu
Kouvalainen (Kok.) on jo aiemmin muuttanut pois paikkakunnalta, eikä
siten enää ole vaalikelpoinen kaupunginvaltuustoon.
Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 7.5.2012 pyytänyt
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kokoomuksen valtuustoryhmälle
25. ja 26. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää
varavaltuutetut 28.5.2012 pidettävässä kokouksessaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Tiedoksi
Taloushallintopalvelu
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§ 574
V Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen valinta
HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

3.

myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja
sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista
valita ____________________ Risto Rautavan uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
valita ____________________ Tatu Rauhamäen uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen
konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
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1.
2.

3.

myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja
sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista
valita ____________________ Risto Rautavan uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden
2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
valita ____________________ Tatu Rauhamäen uudeksi
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen
konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Nina Suomalainen (Kok.) pyytää 25.4.2012 vapautusta
kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille
muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 5) Nina Suomalaisen Risto
Rautavan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen sekä
(asia 6) Tatu Rauhamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2011-2012.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen
kaupunginhallitukseen ja sen konsernijaostoon toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Tiedoksi
Taloushallintopalvelu
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§ 575
V Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kiinteistölautakunnan
jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista
valita _____________________ uudeksi jäseneksi ja
_____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kiinteistölautakunnan
varapuheenjohtajan tehtävästä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
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2.

valita _____________________ uudeksi jäseneksi ja
_____________________ uudeksi varapuheenjohtajaksi
kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Nina Suomalainen (Kok.) pyytää 25.4.2012 vapautusta
kiinteistölautakunnan varapuheenjohtajan luottamustoimesta ulkomaille
muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Nina Suomalaisen
jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi
2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja
varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kiinteistölautakunnan
varapuheenjohtajan tehtävästä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Taloushallintopalvelu
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§ 576
V Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
2.

myöntää Katja-Anneli Wathénille vapautuksen sosiaalilautakunnan
varajäsenen luottamustoimesta
valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan
varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee
1.
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2.

valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Katja-Anneli Wathén (Vas.) pyytää 9.5.2012 vapautusta
sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Katja-Anneli Wathénin
Jouko Kajanojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan
toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi
varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan
varajäsenyydestä

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Tiedoksi
Sosiaalilautakunta
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§ 577
V Oulunkylän kortteleiden nro 28218, 28236, 28237, 28239 - 28243,
28272, 28275 - 28287, 28289 - 28291 ym. alueiden (Maunulan
eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12025)
HEL 2011-001287 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan
(Oulunkylä, Maunula) kortteleiden nro 28218, 28236, 28237, 28239 28243, 28272, 28275 - 28287, 28289 ja 28291 asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
2.12.2010 päivätyn ja 16.6.2011 ja 23.4.2012 muutetun piirustuksen
nro 12025 mukaisena.
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
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12025 kartta, päivätty 2.12.2010,
muutettu 16.6.2011 ja 26.3.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12025 selostus, päivätty
2.12.2010, muutettu 16.6.2011 ja 26.3.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 2.12.2010, täydennetty 16.6.2011 ja 26.3.2012
Päätöshistoria

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Liite 1
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Liite 4
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Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan
(Oulunkylä, Maunula) kortteleiden nro 28218, 28236, 28237, 28239 28243, 28272, 28275 - 28287, 28289 ja 28291 asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
2.12.2010 päivätyn ja 16.6.2011 ja 23.4.2012 muutetun piirustuksen
nro 12025 mukaisena.
Tiivistelmä
Alue sijaitsee Maunulan eteläosassa ja rajoittuu Keskuspuistoon,
Metsäpurontiehen, Maunulanmäkeen ja Pakilantiehen.
Asemakaavan muutos turvaa 1950-luvun Maunulan laajan
aluekokonaisuuden säilymisen ja mahdollistaa kolmen uuden
asuinrakennuksen rakentamisen. Uutta asuinkerrosalaa on kaavoitettu
2 700 m².
Esittelijä
Lähtökohdat
Kaavoitustilanne
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin kerrostalovaltaista
aluetta. Alueen reunat on merkitty pientalovaltaiseksi. Alue on
kokonaisuudessaan merkitty kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi
alueeksi. Aluetta tulee yleiskaavan mukaan kehittää siten, että alueen
ominaispiirteet säilyvät. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
yleiskaavan mukainen.
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1958, 1966, 1967 ja 1990.
Käytetty rakennusoikeus on koko alueella yhteensä 128 260 k-m².
Rakennuskiellot
Kaava-alue on ollut rakennuskiellossa vuodesta 2003 alkaen.
Maanomistus
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Alueen omistaa kaupunki.
Alueen yleiskuvaus
Maunulan eteläosa on vehreä, Helsingin mittakaavassakin laaja ja
poikkeuksellisen yhtenäisenä säilynyt 1950-luvun asuinalue keskiosan
kerrostaloineen ja kivijalkaliikkeineen sekä reunavyöhykkeen
rivitaloineen. Alueella on asuinrakennusten lisäksi yksi
päiväkotirakennus, Helsingin 400-vuotiskotisäätiön vanhusten
asuintaloja ja vanhan Maunulan keskustassa toimisto- sekä
liikerakennus Saunabaari, päivittäistavarakauppa ja useita pieniä
liiketiloja. Alueella on pieniä puistikoita, ja yksi puistoksi rakennettu, nk.
Sorsapuisto, Metsäpurontien varrella. Alueen läpi kulkee bussilinja ja
jokeripysäkille on matkaa lyhimmillään 200 metriä.
Suojelukohteet
Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön (Museoviraston inventointi RKY 2009).
Pääosa Maunulan eteläosan asuntoalueesta rakennettiin vuosina
1949–1957. Maunula edustaa jälleenrakennuskauden uutta
esikaupunkirakentamista, jolle on ominaista luonnonmaisemaan istuva
ja maaston muotoja noudatteleva talojen sijoittelu ja katuverkko.
Rakennukset on ryhmitelty avoimen korttelirakenteen periaatteella
siten, että on syntynyt suojaisia ulkotiloja ja -pihoja. Aluekokonaisuus
on erittäin hyvin säilynyt 1950-luvun yksityiskohtineen. Myös osa
pihoista on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan
liuskekivipolkuineen ja istutuksineen. Rakennusten sijoittelun ansiosta
katunäkymät ovat vehreät ja vaihtelevat ja alueella on monia hienoja
säilyneitä katutiloja.
Alueen tunnetuimmat osakokonaisuudet ovat arkkitehti Hilding
Ekelundin suunnittelema Sahanmäen asuntoalue (Rajametsäntien,
Paanutien ja Pakilantien väliin jäävä kolmio) sekä arkkitehtien Viljo
Revellin ja Keijo Petäjän suunnittelema Kansanasunnot Oy
(Metsäpurontie 26–31 ja Vesakkotie 2–6). Molemmat kuuluvat
kansainväliseen nk. do.co.mo.mo.-valikoimaan yhtenä suomalaisen
modernin arkkitehtuurin kärkikohteena. Maunulan alue on edustava
esimerkki helsinkiläisestä modernista puutarhakulttuurista.
Liikenne
Aluetta halkoo kolme paikallista kokoojakatua: Männikkötie,
Metsäpurontie ja Rajametsäntie. Katujen varsilla on paljon pysäköintiä,
koska tonteilla on pysäköintipaikoista pulaa. Voimassa olevassa
asemakaavassa vuodelta 1958 ei ole pysäköintimääräyksiä.
Polkupyöräliikenne on alueella ohjattu pääosin ajoradalle.
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Asemakaavan muutoksen sisältö
Alueen tontit rakennuksineen, pihoineen ja kadunvarsineen sekä
lähiympäristö muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
aluekokonaisuuden, jonka säilymistä ja eheytymistä kaavamuutoksella
vaalitaan. Uusien asuinrakennusten rakennusalat on merkitty
Männikkötien (Männikkötie 9) ja Koivikkotien varteen (Töyrytie 2 ja
Koivikkotie 18). Uudet rakennukset on pyritty kaavamääräyksin
sovittamaan kooltaan ja materiaaleiltaan 1950-luvun
aluekokonaisuuteen.
Kaava-alueen pinta-ala on 359 300 m², josta asuinalueiden (A) pintaala on 283 247 m², puistoalueiden (V) 22 355 m² sekä katu- ja
pysäköintialueen 53 698 m². Kaava-alueella on asuinkerrosalaa
127270 m², josta uutta asuinkerrosalaa on 2 700 m² .
Kaikilla korttelialueilla
Uudet asuinrakennukset on olemassa olevien rakennusten tapaan
muurattava ja rapattava tai puhtaaksi muurattava ja niiden on oltava
kattomuodoltaan ja kattomateriaaliltaan sekä väreiltään
naapurirakennusten kaltaisia.
Rakennuksiin saa rakentaa jälkiasennushissin rakennuksen
sisäpuolelle ensisijaisesti asunnoista otettavaan tilaan. Alueelle on
rakennettu tällä periaatteella useita hissejä. Onnistuneimmat ratkaisut
on tehty rakentamalla hissi asuntovyöhykkeelle.
Alueen talousrakennukset ja katokset on suunniteltava alisteiseksi
ympäröivään rakennuskantaan nähden. Ajatuksena on, että pääosin
rapatut asuinrakennukset ovat tonteilla pääosassa ja
talousrakennukset jäävät taustalle. Talousrakennusten katoissa tulee
käyttää tummaa ja sileää katetta.
Asemakaavan muutosehdotukseen on sisällytetty pihoja, kadunvarsia
ja ympäristöä koskevia erityismääräyksiä, joilla pyritään 1950-luvun
maisema- ja lähiympäristökokonaisuutta säilyttäviin ja vahvistaviin
ratkaisuihin.
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueet (AK-1/s) ja (AR-1/s), Sahamäen alue
Rajametsäntien itäpuolen Sahanmäen alueen kerrostalo- ja
rivitalokorttelit on merkitty asemakaavahistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta arvokkaaksi
aluekokonaisuudeksi.
Rivitalotonteille on mahdollisuus rakentaa yksi talousrakennus ja
kattolyhty/asunto alueellisen yhtenäisen suunnitelman mukaan
kaupunginmuseon ohjauksessa.
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Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueet (AK/s) ja (AR/s), muu suunnittelualue
Kerrostalokorttelit on merkitty rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi aluekokonaisuudeksi ja
rivitalokorttelit 1950-luvun aluekokonaisuudeksi, jolla katu- ja pihamiljöö
säilytetään.
Männikkötie 9:n tontin (28279/2) uuden rakennuksen kerrosala on 1000
m² . Rakennus on enintään samalla tontilla olevan kadun varren
kerrostalon korkuinen. Vähintään puolet ensimmäisen kerroksen alasta
on suunniteltava liike- tai sosiaalipalvelutiloiksi.
Töyrytie 2:n tontille (28286/2) on merkitty uusi enintään
kolmikerroksisen kerrostalon rakennusala Koivikkotien varteen.
Kerrosalaa rakennusalalla on 1 000 m². Tontin eteläreuna tulee
säilyttää puistometsäisenä.
Koivikkotien rivitalotonteille saa rakentaa kerrosalan lisäksi enintään
yhden 12 k-m²:n talousrakennuksen/asunto, johon saa sijoittaa sauna-,
työhuone-, varasto-, kasvihuone- tms. tilaa. Lisäksi tonteille, tonttia
28237/1 lukuun ottamatta, saa rakentaa asukkaiden yhteisiä
talousrakennuksia, kuten jätesuojia tai varastoja enintään 3 %
kerrosalasta.
Tontilla 28236/1 olevan huoltorakennuksen käyttötarkoitusta on
laajennettu niin, että rakennukseen voi sijoittaa asuin-, liike-, toimisto-,
työ- tai sosiaalipalvelun tiloja.
Rivitalojen korttelialue (AR)
Yleisten rakennusten tonttina tarpeeton Koivikkotie 18:n tontti
(28287/6) on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
korttelialueeksi. Rakennusalalle on merkitty uutta kerrosalaa 700 m².
Rakennus saa olla enintään kaksikerroksinen ja julkisivu on
porrastettava naapurirakennusten ideaa noudattaen.
Luonnonympäristö ja rakennetut viheralueet
Kansanasuntojen kokonaisuuteen liittyvä asemakaavahistoriallisesti ja
puistohistoriallisesti arvokas puisto, nk. Sorsapuisto, on merkitty
suojeltavaksi. Lisäksi alueella on kaksi luonnonmukaista suojeltaviksi
lähivirkistysalueiksi merkittyä puistometsämäistä viheraluetta, joilla on
tärkeä kaupunkikuvallinen merkitys aluekokonaisuudessa. Pirttipolun
varren yleisen pysäköinnin alue on muutettu puistoksi.
Suojelukohteet
Maisemaa hallitsevat Sahanmäen pistetalot samoin kuin
Kansanasunnot Oy:n kokonaisuuteen kuuluva liike-, toimisto- ja
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kokoontumisrakennus Saunabaari ylimmän kerroksen
kokoontumistiloineen tontilla 28276/2 on merkitty sr-1-merkinnällä
rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiksi rakennuksiksi.
Alueen muut asuin-, päiväkoti-, liike-, huolto- ja autotallirakennukset on
merkitty merkinnällä sr-2, kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennuksina.
Liikenne
Männikkötien pohjoisosan puistoalueelle on merkitty yleisen
pysäköinnin alue palvelemaan liikkeissä asioivia.
Palvelut
Muutosehdotuksessa edellytetään liiketilan rakentamista Männikkötien
varren uuteen rakennukseen. Lisäksi kaava mahdollistaa liike- ja
työtilojen rakentamisen olemassa olevien rakennusten ensimmäisiin
kerroksiin kerrosalan lisäksi. Liiketilan enimmäiskoko on 200 m².
Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Kaavan toteuttaminen turvaa Maunulan 1950-luvun aluekokonaisuuden
kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymisen sekä
mahdollistaa täydennysrakentamisen kaupunkikuvallisesti sopiviksi
arvioituihin paikkoihin.
Asemakaavan suojelumerkintöjen ja -määräysten avulla edistetään
rakennusten suojelua ja säilyttävää korjaamista alueella. Viheralueita
koskevilla määräyksillä ja alueellisilla suojelumääräyksillä turvataan
alueen 1950-luvun lähiympäristön ja alueelle luonteenomaisen
puistometsämäisen kokonaisuuden ja vehreiden katutilojen säilyminen.
Alueelle on tekeillä korjaustapaohje.
Uusi asuntorakentaminen mahdollistaa nykyistä isompien
perheasuntojen rakentamisen ja vanhusten asuntojen rakentamisen
Helsingin 400-vuotiskotisäätiön tontille. Uuden kerrostalon liiketila
vahvistaa liikekeskustaa ja Metsäpurontien myymäläkatua.
Liikennemäärien kasvu on kokonaisuudessaan niin pieni, että
asemakaavan toteuttamisen vaikutukset liikenneoloihin jäävät hyvin
pieniksi.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
kevyen liikenteen, pysäköintialueen ja yleisten alueiden rakentamista
noin 100 000 euroa (alv 0 %).
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kiinteistövirasto on
hakenut Koivikkotie 18 tontin (28287/4) muuttamista yleisten
rakennusten tontista asuntotontiksi.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (päivätty 26.2.2007). Vireilletulosta ilmoitettiin
myös vuosien 2006–2010 kaavoituskatsauksissa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä asemakaavan muutosluonnos olivat nähtävänä
kaupunkisuunnitteluvirastossa 8.3.–12.4.2007. Keskustelutilaisuus
järjestettiin 13.3.2007. Kaavaluonnoksesta jätettiin 22 mielipidettä ja
yksi viranomaiskannanotto.
Kaavamuutosta työstettiin mielipiteiden pohjalta. Lisäksi
suunnittelualueesta jätettiin pois koulutontit ja tontti 28280/1 sekä
puistoalueita. Koulutonttia 28221/1, asuinkerrostalotonttia 27280/1 ja
niiden lähiympäristöä tarkastellaan myöhemmin.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos olivat uudelleen
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 26.10.–13.11.2009.
Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 2.11.2009.
Kaavaluonnoksesta jätettiin 17 mielipidettä ja kaksi
viranomaiskannanottoa.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä
kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston katuja puisto-osaston, kiinteistöviraston ja sosiaaliviraston kanssa.
Viranomaisten kolme kannanottoa kohdistuivat rakennussuojeluun,
uudisrakentamiseen ja esteettömyyteen.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosastolle saapui 39 mielipidekirjettä, jotka koskivat
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat täydennysrakentamiseen,
liikenneturvallisuuteen, energiatehokkaaseen rakentamiseen
suojelualueella sekä Koivikkotien rivitaloasukkaille ehdotettuun
talousrakennuksen rakentamismahdollisuuteen. Lisäksi
täydennysrakentaminen ja alueen suojelu nähtiin ristiriitana. Alueelle
toivottiin myös korjaustapaohjetta.
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Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
täydennysrakentamispaikoista on vähennetty kolme ja Töyrytie 2:n
rakennusoikeutta, alaa ja kerroslukua on pienennetty. Koivikkotien
mutka on merkitty metsäisenä hoidettavaksi alueeksi ja Koivikkotien
talousrakennusoikeutta on pienennetty. Kaavamääräyksiä on
selkeytetty ja alueelle on tekeillä korjaustapaohje.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteistä ja
kannanotoista sekä niiden vastineet laajemmin. Muistio
yleisötilaisuudesta 2.11.2009 on vuorovaikutusraportin liitteenä.
Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot
Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 14.1. - 14.2.2011, mistä on
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Nähtävillä olosta on kirjeellä ilmoitettu Helsingin ulkopuolella asuvalle.
Ehdotusta vastaan on tehty kaksi muistutusta ja nähtävillä olon jälkeen
jätetty kaksi kirjettä.
Ehdotuksesta on saatu pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan,
yleisten töiden lautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, HSY:n
vesihuollon, Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helen Sähköverkko Oy:n
ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot.
Muistutukset
Muistutukset kohdistuvat suunniteltuihin uusiin rakennuksiin
Koivikkotien varrella, liikenteeseen ja energiatehokkuuden
parantamiseen.
Kirjeet
Kirjeissä toivotaan, ettei Männikkötien varteen rakennettaisi uutta
rakennusta ja ettei Pirttipolun varren s-1-merkintä estäisi alueelle
suunniteltujen pienien varastojen rakentamista.
Kirjeiden johdosta Pirttipolun varren s-1-merkintä on muutettu
vastaamaan maaston todellista tilannetta, jolloin varastot on
mahdollista rakentaa suunniteltuun paikkaan.
Lausunnot
Kaupunginmuseon johtokunta, pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta,
ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus puoltavat ehdotuksen hyväksymistä.
Yleisten töiden lautakunnan mielestä puisto- ja lähivirkistysalueet tulisi
nimetä, varsinkin asemakaava- ja puistohistoriallisesti merkittävät
viheralueet kuten Sorsapuisto, Töyrypuisto ja Liesipuisto.
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Asemakaavan muutoksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia
yhteensä 100 000 euroa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän mukaan johtokujamerkinnät tulisi lisätä puuttuviin kohtiin.
Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n mielestä
ehdotukseen tulisi merkitä kahden muuntamon rakennusala. Samalla
ne toteavat, ettei kaukolämmön piirissä olevalla alueella tule
edesauttaa muiden energiamuotojen yleistymistä rakennetun
ympäristön kustannuksella.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä
kaupunginmuseon johtokunnan mielestä valtakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö on otettu asianmukaisesti huomioon. Johtokunta
pitää suojelumerkintöjä asianmukaisina ja riittävinä sekä kolmea uutta
täydennysrakentamispaikkaa kokonaisuuden kannalta harkittuna ja
alueen kaavalliseen luonteeseen sopivina. Kiinteistölautakunnan
mukaan kaavan toteuttaminen edellyttää vuokrattujen asuntotonttien
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen muuttamista ja mahdollisten
korjausinvestointien sekä täydennysrakentamiskorvausten
suorittamista sen jälkeen kun kaava on tullut voimaan.
Vastine
Lausunnot on otettu huomioon siten, että puistot on nimetty, johtokujat
on merkitty puuttuviin kohtiin, kahdelle muuntamolle on merkitty
rakennusala ja selostukseen on muutettu yhdyskuntataloudellisten
vaikutusten kustannukset.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista, kirjeistä ja
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Lausuntojen ja kirjeiden johdosta tehdyt muutokset
 Puistot on nimetty Sorsapuistoksi, Töyrypuistoksi ja
Malkarinteeksi.
 Kaavakarttaan on merkitty puuttuvat johtokujat.
 Kaavakarttaan on merkitty kahdelle muuntamolle rakennusalat.
 Pirttipolun varren s-1-merkintää on muutettu vastaamaan
maaston todellista tilannetta.
 Selostuksessa yhdyskuntataloudellisten vaikutusten
kustannukset on muutettu 50 000 eurosta 100 000 euroon.
Muut muutokset
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 Kaavakarttaan Männikkötien varteen on merkitty yleiselle
jalankululle varattu alueen osa.
 Tonttien 28237/1 ja 28291/3 välisen puistokaistan osa on liitetty
tonttiin 28237/1.
 Määräysosaan on lisätty uusia asuinrakennuksia koskeva
porrashuonemääräys.
 Kerrosaloja on tarkistettu vastaamaan olemassa olevaa
tilannetta.
Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse
asettaa uudelleen nähtäville.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 16.6.2011 jälkeen tehdyt muutokset
Lautakuntakäsittelyn 16.6.2011 jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkistaa
kerrosaloja.
AR/s-kortteleiden kerrosaloihin ei ollut laskettu mukaan kellarin
maanpäällisiä osia eikä Koivikkotie 24:n ensimmäisen kerroksen
(entinen maanpäällinen kellari) kaikkia tiloja. Rakennusvalvontaviraston
kanssa käytyjen keskustelun jälkeen lähetettiin Koivikkotien
tontinhaltijoille (8) 16.11.2011 päivätty kirje kerrosaloista, jotka
mahdollistaisivat aputilojen muuttamisen asuintiloiksi rakennusrungon
sisäpuolella. Kerrosalat olisivat kasvaneet 30−400 m²/yhtiö. Lisäksi
todettiin, että asuintiloiksi muuttamisen yhteydessä ikkunoita saa
suurentaa yhtenäisen suunnitelman mukaan. Muutoksella haluttiin
tarjota asukkaille mahdollisuus laajentaa tällä tavalla asuntojaan.
Asianosaisia on kuultu. Vastustavia kannanottoja tuli 4 yhteensä 7
yhtiöltä. Yksi yhtiö ilmoitti suullisesti, ettei se halua kerrosalan lisäystä.
Kannanotot on selostettu vuorovaikutusraportissa.
Alueen kaikkien rivitalotonttien kerrosalat on tarkistettu
rakennusvalvontaviraston kanssa. Asemakaavakarttaan merkittyjä
kerrosaloja on tämän johdosta pienennetty 10−120 m² rakennusta
kohti.
AR/s-kortteleiden kerrosalat on merkitty kaavakarttaan yhtiöiden
toivomuksista niin, ettei kellarin tason tiloja eikä Koivikkotie 24:n
ensimmäistä kerrosta lasketa kerrosalaan eikä näitä tiloja näin ollen
saa muuttaa asuintiloiksi.
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Kaavaan on lisätty määräys: saa tonteilla 28277/1 ja 28291/1 rakentaa
aputiloja asuntokohtaisiin autotalleihin asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisäksi.
Asemakaavan muutoksen selostusta on tarkistettu vastaamaan tehtyjä
muutoksia.
Kerrosalat eivät ole oleellisesti muuttuneet nähtävillä olleesta
muutosehdotuksesta. Tehdyillä tarkistuksilla ja muutoksilla ei ole
vaikutusta ympäristöön ja asianomaisia on kuultu asiasta, joten
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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

3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12025 kartta, päivätty 2.12.2010,
muutettu 16.6.2011 ja 26.3.2012
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12025 selostus, päivätty
2.12.2010, muutettu 16.6.2011 ja 26.3.2012
Havainnekuva
Vuorovaikutusraportti 2.12.2010, täydennetty 16.6.2011 ja 26.3.2012
Päätöshistoria

1

Ilmakuva

2

Oheismateriaali

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
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§ 578
V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden
(Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen
(nro 11978)
Pöydälle 14.05.2012
HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Asemakaavakartta nro 11978
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty
10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012
Havainnekuvia
Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
Kuntalaisen mielipide
Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
Päätöshistoria
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELYkeskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät
Valitusten tekijät

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila)
katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21.
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22.
kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23.
kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan
(Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja
5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.
Tiivistelmä
Hyväksytty asemakaava
Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen
mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Alue sijaitsee Vallilanlaaksossa Hämeentien ja Mäkelänkadun välissä
Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolella.
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa
joukkoliikennekadun rakentamisen käytöstä poistetun junaradan
paikalle Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Samalla poistetaan varaus
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle (nk. Pietari
Kalmin kadun jatke). Lisäksi kaava mahdollistaa kevyen liikenteen
sillan rakentamisen Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasan tien yli Arabian
kauppakeskukseen asti. Osa joukkoliikennekadusta kuuluu Kumpulan
kartanon aluekokonaisuuteen, josta Kumpula-seura on tehnyt
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rakennussuojeluesityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Kaava-alueen pinta-ala on 7,1 ha, josta liikennealuetta (kadut, kevyen
liikenteen kadut, pysäköintialue) on 3,3 ha, puistoa 2,5 ha ja
suojaviheraluetta 1,3 ha.
Päätöksestä tehtiin kuusi valitusta, minkä lisäksi Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen:
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa
yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että
kaavamääräyksissä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri
kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään
liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena
asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen ole otettu
huomioon 53 §:n 1 momentissa (tarkoitettaneen 54 §:n 1 ja 2
momenttia) säädetyllä tavalla.
ELY-keskukseen on myös tehty esitys Kumpulan kartanon alueen
suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) nojalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin säännösten mukaan
rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja
saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan
tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo,
että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.
Kaupungin kannanotto oikaisukehotuksen johdosta
Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan
muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen.
Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä kaavojen
valmistelussa että päätöksenteossa siten, että yleiskaavan
kaavamääräyksessä mainitut tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat
myös mahdollisuutta rakentaa Helsingin joukkoliikennejärjestelmään
liittyvä kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston
alueella palveleva uusi katu.
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

19/2012

29 (252)

Kaj/2
14.05.2012
Tämä entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on siten
yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut maankäyttö- ja
rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa
laadittaessa ja yleiskaava on myös otettu huomioon 54 §:n 1
momentissa säädetyllä tavalla.
Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa
2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen
sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset
on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on
osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan
käytävään, joten asemakaavassa on näin otettu huomioon
yleiskaavassa osoitetut kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.
Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan siten
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti
rakennettua ympäristöä sekä kulttuuri- ja luontoympäristöä eikä niihin
liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.
Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä.
Uusi asemakaavan hyväksymistä tarkoittava päätös
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaava ja asemakaavan
muutos nro 11978 ehdotetaan hyväksyttäväksi. Asemakaavaselostusta
on 7.5.2012 täydennetty oikaisukehotuksen mukaisesti. Asemakaavaja asemakaavan muutoskarttaa ei ole muutettu. Joukkoliikennekadun
vaikutuksista joukkoliikenteeseen tehty tarkastelu on lisätty
asemakaavan liitteeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä
hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen
tehneille.
Esittelijä
Kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2011
Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen
mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan keskeinen sisältö
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Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 mahdollistaa
joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä
Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistetun satamaa palvelleen
junaradan paikalla ja johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa
rinteessä tunnelin kautta Mäkelänkadulle.
Joukkoliikennekadun kaavalla poistetaan voimassa olevan
asemakaavan (nro 8930, vahvistettu 16.7.1985) varaus
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen
halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).
Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä
Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan
kampukselta Kustaa Vaasan tien itäpuolelle.
Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilan
ja Kalasataman välille. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu nopeuttaa
nykyisiä linja-autoreittejä, erityisesti tiedelinjaa (seutulinja 506), joka
liikennöi Viikistä Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja
Otaniemen kautta Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia
toisiinsa.
Joukkoliikennekatu uusine pysäkkeineen parantaa myös Vallilan
siirtolapuutarhan, yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja Kumpulan
kartanon saavutettavuutta. Samoin joukkoliikenneyhteys parantaa
Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan kautta Töölön suuntaan
kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia.
Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja
välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Maakuntakaavassa osoitettu
viheryhteystarve on otettu asemakaavan laadinnassa huomioon.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen:
Helsingin kaupunginvaltuusto on 14.12.2011 hyväksynyt
Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro
11978. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) esittää maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n säännökset
huomioon ottaen asiassa seuraavaa:
Asemakaava-alue ja asemakaavan sisältö
Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava mahdollistaa
joukkoliikennekadun rakentamisen siirtolapuutarha-alueen ja
kasvitieteellisen puutarhan väliin. Katu tulisi rakennettavaksi käytöstä
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poistuvan junaradan paikalle. Joukkoliikennekatu rajoittuisi toisaalla
Vallilan siirtolapuutarhaan ja toisaalla Kumpulan kasvitieteelliseen
puutarhaan ja Kumpulan kartanoon. Kaavaselostuksen mukaan
ratapenger on savialueella. Rakennettavaa joukkoliikenneyhteyttä
varten ratapengertä tultaisiin leventämään, jolloin jouduttaisiin
tekemään pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan
maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi alueelle
on osoitettu viheryhteystarve. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on
kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-,
kohtaamis- ja luonnonympäristönä. Yleiskaavamääräyksen mukaan
alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja
liikenneväyliä.
Kumpula-Seura on 12.8.2011 tehnyt ELY-keskukseen esityksen
Kumpulan kartanon alueen suojelemisesta rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.
Asemakaavan suhde lain säännöksiin
Helsingin yleiskaava 2002:ssa on esitetty tavoitellun kehityksen
periaatteet. Nyt kysymyksessä olevan asemakaavan alue sijaitsee
yleiskaavan kaupunkipuistoalueella, johon voi lisäksi liittyä
kulttuurihistoriallisia arvoja. Eri tyyppisillä viheralueilla on lisäksi myös
laajempaa merkitystä ekologisina käytävinä. ELY-keskuksen
näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa yleiskaavaa tai sen
määräyksiä ei voi tulkita niin, että kaavamääräyksissä mainitut
liikenneväylät tarkoittaisivat eri kaupunginosia yhdistävän, Helsingin
joukkoliikennejärjestelmään liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei
näin ollen ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen
ole otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaan
rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja
saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan
tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo,
että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.
Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että
kaupunginvaltuuston tulee näissä oloissa jättää asemakaava
hyväksymättä siltä osin, kun se mahdollistaa kyseisen
joukkoliikennekadun rakentamisen.
Menettely ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta
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Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on
oikaisukehotuksen johdosta tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei
kaupunki tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa
oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava
rauenneeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä
hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen
tehneille.
Oikaisukehotuksen johdosta
Asemakaavan suhde yleiskaava 2002:een ja lain säännöksiin
Yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson alue on kaupunkipuistoaluetta,
jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja
luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä.
Helsingin yleiskaava 2002 -kartalle on merkitty moottorikadut ja
pääkadut sekä raskasta ja seudullista raideliikennettä koskevat
varaukset. Esimerkiksi Pietari Kalmin kadun jatketta, joka on
asemakaavassa joukkoliikennekatu ja kulkee niin ikään
kaupunkipuiston alueella, ei ole varauksena yleiskaava 2002:ssa. Nyt
kysymyksessä oleva joukkoliikennekatu korvaa Pietari Kalmin kadun
yhteyden.
Samassa Vallilanlaakson maisematilassa, kaupunkipuiston alueella, on
yleiskaavan varaus tunnelin suuaukolle, joka on osoitettu palvelemaan
yleiskaavan mukaista pääliikenneverkon maanalaista osuutta.
Kyseessä on Hakamäentien jatkeen ns. Kumpulan tunnelin haara, joka
nousisi maan pinnalle kaupunkipuiston alueella.
Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että yleiskaava 2002:n
mukaiseen ratkaisuun sisältyy mahdollisuus toteuttaa
liikenneinfrastruktuuria palvelevaa maanpäällistä rakentamista ja
kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston alueella.
Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä valmistelussa että
päätöksenteossa siten, että yleiskaavan kaavamääräyksessä mainitut
tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat myös Helsingin
joukkoliikennejärjestelmään liittyvän uuden kadun rakentamista.
Entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on yleiskaavan
2002 mukainen.
Yleiskaavassa pääosa Vallilanlaakson alueesta on merkitty
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot
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ja ominaisuudet säilyvät. Entisen satamaradan käytävä on
yleiskaavassa rajattu tämän merkinnän ulkopuolelle.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu juuri entisen
satamaradan käytävään. Näin asemakaavassa on otettu huomioon
yleiskaavassa osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten
arvojen vaaliminen, eikä asemakaavassa osoitetun
joukkoliikennekadun rakentaminen hävitä alueen rakennetun
ympäristön tai kulttuuriympäristön arvoja.
Yhteenvetona on todettavissa, että yleiskaava on näin ollut
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena
asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1
momentissa säädetyllä tavalla.
Kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.
Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen
Kumpulanlaakson alueen arvoja on selvitetty useassa vaiheessa aina
kulloisenkin asemakaavan laatimisen yhteydessä.
Kumpulan kartano ja siihen liittyvät rakennukset on suojeltu
asemakaavalla nro 9010 (vahvistunut YM 30.10.1987). Asemakaavan
selostuksessa on käsitelty alueen erityispiirteitä ja suojelukohteita.
Kaava-alueen rakennetun ympäristön lähtökohdan ja samalla
tärkeimmän osan on muodostanut Kumpulan kartanon
ympäristökokonaisuus. Niukkaan kartta-aineistoon perustuen on voitu
päätellä, että kartanoon liittyvä puisto on sijainnut kartanon
päärakennuksen luoteispuolella mäen päällä. Kasvitieteellisen
puutarhan puistoalue sijaitsee vanhan puiston paikalla.
Kartanon päärakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1,
suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen
tai sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai rakennustaiteellista
tyyliä. Päärakennukseen liittyvät neljä kartanon sivurakennusta on
suojeltu samalla asemakaavalla merkinnällä sr-2, suojeltava rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa.
Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, mikäli siihen
on pakottava syy.
Kumpulan kartanoa ei ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi
kartanokohteeksi (RKY 2009) kuten Herttoniemen kartano,
Tuomarinkylän kartano, Viikin kartano, Stansvikin kartano, Degerön
kartano, Tullisaaren puisto, Jollaksen kartano, Meilahden kartano,
Villingin kartano ja Östersundomin kartano. Rakennussuojelulailla ei
Helsingissä ole suojeltu yhtään kartanoympäristöä, vaan
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kartanokohteiden arvojen vaalimiseksi on riittänyt asemakaavallinen
suojelu.
Vallilan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisten ja puutarhataiteellisten
arvojen säilyminen on turvattu asemakaavalla nro 11990, joka on
hyväksytty 14.12.2011 (kuulutettu voimaan 27.1.2012). Myös tämän
kaavan laatimisen yhteydessä on siihen liittyvät kulttuurihistorialliset ja
maisemataiteen ja rakennustaiteen kannalta tärkeät arvot selvitetty.
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavan laatimisen
lähtökohtana on ollut ympäröivän alueen arvojen säilyttäminen ja
liikenneväylän sovittaminen maisematilaan mahdollisimman
optimaalisella tavalla. Joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeenkin
Kumpulanlaakson maisemakuvaa hallitsee kulttuurihistoriallisesti
arvokas Kumpulan kartano ja sitä kehystävä vanha kasvillisuus.
Joukkoliikennekatu noudattelee kartanon kohdalla vanhaa ratalinjaa.
Asemakaavoituksen pohjaksi laadituissa suunnitelmissa on kadun
tasoa laskemalla ja huolellisella suunnittelulla sovitettu
joukkoliikennekatu ympäröivään maisemaan niin, että
kartanoympäristön asema osana laakson maisemakuvaa säilyy
mahdollisimman ehyenä. Kevyen liikenteen suunnittelussa on pyritty
parantamaan ympäristön saavutettavuutta ja yhteyksiä.
Pitkällä aikavälillä on tavoitteena yhdistää toiminnallisesti Vallilan
siirtolapuutarha ja Kumpulan kasvitieteellinen puutarha kevyen
liikenteen yhteyksillä. Asemakaavoitetun joukkoliikennekadun reunaan
jää puistoksi kaavoitettu alue, joka on tarkoitus istutuksia täydentämällä
säilyttää vehreänä ja monilajisena vihervyöhykkeenä ns. ekokäytävänä.
Joukkoliikennekadun maisemallisia vaikutuksia on tutkittu tarkemmin
selostuksen liitteenä olevassa yleissuunnitelmassa.
Yleissuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota kadun
liittämiseen ympäristöönsä reuna-alueiden käsittelyn, pintamateriaalien,
valaistuksen ja kadun korkeusaseman osalta.
Uudenmaan ELY-keskus on Helsingin Vallilanlaakson asemakaavasta
ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11978) antamassaan
lausunnossa 19.10.2010 todennut muun muassa seuraavaa:
"Asemakaavan vaikutuksia Vallilanlaakson kulttuuriympäristöön ja
virkistyskäyttöön on arvioitu kiitettävän monipuolisesti."
Oikaisukehotuksen johdosta kaavaselostusta on täydennetty
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta ja erityisiä arvoja koskevin
osin.
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Joukkoliikennekadun tilantarve ja vaikutukset virkistysalueen laajuuteen,
virkistysarvoon ja -käyttöön
Asemakaavan muutosehdotus nro 11978 (kaupunginvaltuusto
14.12.2011) Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamisen
mahdollistamiseksi ja Pietari Kalmin kadun jatkeen muuttamiseksi
osaksi puistoa ei pinta-alojen suhteen muuta merkittävästi
nykytilannetta. Puistoalueeksi voimassa olevassa asemakaavassa
osoitettu alue pysyy pitkälti sellaisenaan ja satamaradan kohdalla oleva
asemakaavoittamaton alue kaavoitetaan katualueeksi.
Joukkoliikennekadun tilantarve on selvitetty liikennesuunnitelmassa,
joka on asemakaavan selostuksen liitteenä. Katu on mitoitettu
kaksisuuntaiselle liikenteelle. Kadun leveys on 7 metriä. Kun metrin
levyiset penkereet lisätään molemmin puolin, katualueen leveydeksi
tulee 9 metriä. Satamaradan kiskojen väli on ollut noin 1,5 metriä ja
sorapohjan leveys noin 4 - 5 metriä. Radan molemmin puolin on oja
tms. painanne pintavesien poisjohtamiseksi. Ottaen huomioon
maisematilan laajuus joukkoliikennekadun satamarataa laajempi
tilantarve on vähäinen eikä sen alle jää arvokasta kasvillisuutta.
Samalla kun joukkoliikennekatu parantaa alueen tavoitettavuutta, se
aiheuttaa maisemallisia ja toiminnallisia muutoksia.
Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti kaavoitusprosessin aikana
joukkoliikennekadusta yleissuunnitelman yhteistyössä
rakennusviraston kanssa. Yleissuunnitelma painottui kadun
aiheuttamien maisemallisten ja toiminnallisten haittojen minimoimiseen.
Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota reittien jatkuvuuteen ja
turvallisuuteen. Joukkoliikennekadun yleissuunnitelma on
asemakaavan selostuksen liitteenä.
Etelä-pohjoissuuntaisia reittejä ei voi Vallilanlaaksossa rakentaa ilman
että ne risteäisivät joukkoliikennekadun kanssa. Näissä paikoissa
kevyen liikenteen määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin
Kumpulanlaakson ja Pasilan välinen liikenne, joka saadaan
maisemoinnin ansiosta kulkemaan ilman joukkoliikennekadun
katkaisevaa vaikutusta. Radan vieressä kulkevan kevyen liikenteen
reitin luonne muuttuu jalkakäytävämäiseksi.
Kaupunki katsoo, että joukkoliikennekadun vaikutukset Vallilanlaakson
alueen virkistysarvoon ja virkistysmahdollisuuksiin ovat verrattavissa
aiemman satamaradan vaikutuksiin eikä niitä voida pitää merkittävinä.
Virkistykseen käytettävissä olevan alueen laajuus säilyy likimain
ennallaan.
Kumpulanlaakson virkistysmahdollisuudet paranevat, kun Pietari
Kalmin kadun jatke muutetaan puistoksi eikä liikennöintiin liittyviä
ympäristöhäiriöitä tätä kautta suunnitellulle joukkoliikennereitille synny.
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Maaperän vaikutus joukkoliikennekadun perustamiseen
Asemakaavaselostuksessa on todettu, että joukkoliikennekatu
rakennetaan savikolle. Rakentaminen edellyttää tavanomaista
suunnittelua ja rakenteiden mitoitusta siten, ettei liikenteestä aiheudu
ympäristöön liiallista tärinää. Pohjanvahvistaminen on tarpeen. Erityistä
suunnittelua koskevaa määräystä ei ole tarpeen merkitä
asemakaavaan, pohjaolosuhteet otetaan katusuunnittelussa tarpeen
mukaan huomioon.
Asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset
Asemakaavan hyväksymistä tarkoittavasta kaupunginvaltuuston
päätöksestä on tehty kuusi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituksissa pidetään asemakaavan selvityksiä puutteellisina (melu,
saasteet, tärinä, joukkoliikenne) ja katsotaan, että asemakaavan
muutos toteutuessaan haittaa alueen virkistyskäyttöä, heikentää alueen
virkistysarvoa ja tuhoaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön.
Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja
välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Onkin korostettava sitä, että
Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on merkittävä julkisen
joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa huomattavasti poikittaisia
liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Vallilanlaakson
joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan, Arabian, Helsingin
koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi paremmin Pasilaan.
Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja myös pidemmälle
Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla matkoilla. Linjaston
matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti merkittäviä.
Joukkoliikennekadun tilantarvetta sekä asemakaavan vaikutuksia
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, virkistysalueen
laajuuteen, käyttöarvoon ja -mahdollisuuksiin on käsitelty edellä.
Joukkoliikennekadun liikennemäärä on niin vähäinen, ettei sillä arvioida
olevan oleellista vaikutusta ilmanlaatuun alueella. (Suositusetäisyydet
väylien varren maankäytölle ilmanlaadun kannalta ovat esimerkiksi
10000 ajoneuvon liikennemäärälle 7 metriä asumiseen.)
Joukkoliikennekadun aiheuttamaa melua on arvioitu sekä maaperää ja
sen pilaantuneisuutta selvitetty asemakaavan selostuksessa ja sen
liitteissä. Lisäksi on tehty selvitys Vallilanlaakson joukkoliikennekadun
vaikutuksista joukkoliikenteeseen. Selvitys on asemakaavan
selostuksen ja tämän esityksen liitteenä.
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavaa varten on tehty
melulaskentoja, joissa on tarkasteltu suunnitellun joukkoliikennekadun
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ja Hämeentien liikenteestä Vallilanlaakson alueelle kohdistuvaa melua
ja meluhaittojen torjuntaa meluestein. Joukkoliikennekadun
liikennemäärän on mallinnuksessa oletettu olevan noin 500 bussia
vuorokaudessa. Tällöin sen päiväaikaisesta liikenteestä aiheutuva 55
dB keskiäänitason raja ulottuisi noin 20 metrin päähän kadusta.
Mallintamalla tutkittiin alustavasti joukkoliikennekadun liikenteen
aiheuttaman meluhaitan torjuntaa kadun reunaan sijoitettavalla
meluaidalla. Noin 1,2 metriä kadun tasausviivan yläpuolelle ulottuvalla
meluesteellä saadaan joukkoliikennekadun aiheuttama päivämelutaso
alle 55 dB lähimpienkin siirtolapuutarhassa sijaitsevien rakennusten
kohdalla.
Merkittävin melulähde alueella on Hämeentien ja Mäkelänkadun
liikenne. Hämeentien liikennemelu leviää meluselvitysten perusteella
Vallilan siirtolapuutarhan suuntaan nykytilanteessa siten, että päiväajan
55 dB ulko-ohjearvo ylittyy vielä noin 150 - 200 metrin päässä
Hämeentiestä. Arviointi perustuu Helsingin kaupungin meluselvitykseen
2007 sekä kaavoituksen yhteydessä tehtyihin melumallilaskentoihin.
Joukkoliikennekadun meluhaittaa torjutaan asemakaavan mukaan
kadun suuntaisilla meluesteillä. Lisäksi kaavassa osoitetaan
Hämeentien reunaan rakennettaviksi meluntorjunnan
toimintasuunnitelman mukaiset meluesteet, jotka vähentävät jo
olemassa olevia meluhaittoja. Kaavan mukaisilla
meluntorjuntaratkaisuilla liikenteen aiheuttama meluhäiriö saadaan
rajattua suppealle alueelle katujen välittömään läheisyyteen.
Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ympäristöhäiriöt poistuvat
Kumpulanlaaksoon sijoittuvalta Pietarin Kalmin kadulta ja sen jatkeelta,
joka muutetaan tässä asemakaavassa puistoalueeksi, sekä kyseiseen
joukkoliikennereittiin liittyviltä asuntokaduilta (esimerkiksi
Isonniityntieltä).
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tutkinut maaperän
pilaantuneisuutta Nylanderinpuistossa aiemmin sijainneen
kauppapuutarhan kohdalla. Tutkimuksissa alueen maaperän on todettu
olevan pilaantunut metalleilla, polyaromaattisilla yhdisteillä sekä
torjunta-aineilla.
Suojeluesitys
Kumpula-seura ry. on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Kumpulan kartanon kulttuurihistoriallista
kokonaisuutta koskevan rakennussuojeluesityksen, joka rajaukseltaan
osittain ulottuu joukkoliikennekadun asemakaava-alueelle.
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ELY-keskus on 22.3.2012 pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa
suojeluesityksestä sekä Museoviraston lausunnosta
suojelumääräyksiksi.
Kaupunki antaa lausuntonsa suojeluesityksestä erillisenä asiana.
Kaupunki ei lausunnossaan puolla Kumpulan kartanon alueen
suojelemista rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010)
perusteella.
Alue ei sisälly Museoviraston laatiman valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan inventoinnin (RKY 2009)
kohteisiin.
Alueen nykyisiä suojelumääräyksiä, jotka on määritelty yleiskaavassa
2002 sekä asemakaavoissa, on pidettävä riittävinä Kumpulan kartanon
alueen sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon
rakennukset on osoitettu suojeltaviksi asemakaavalla ja siihen
oleellisesti liittyvät viheralueet on osoitettu puistoalueiksi.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen
hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä
tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia.
Suojelumääräyksiä voidaan tarkistaa Museoviraston esittämällä tavalla
sitten, kun asemakaavojen uusiminen alueella tulee muutoin
ajankohtaiseksi.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto
Suojeluesityksen osalta kaupunki viittaa vielä luonnontieteellisen
museon kasvitieteellisen puutarhan ja alueen rakennukset omistavan
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausuntoon. Siinä todetaan mm., että
sekä kartanon omistavan yhtiön että sen alueella ja rakennuksissa
vuokralla toimivien Helsingin yliopiston yksiköiden näkemyksen
mukaan suojelu asemakaavalla on riittävä. Kumpikin toimii tiiviissä
yhteistyössä Museoviraston kanssa kaikissa arvorakennuksiin
kohdistuvissa korjaustöissä.
Yliopiston ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n mielestä liikenneväylä
satamaraiteen paikalla ei vaaranna Kumpulan kartanon alueen
ympäristöä. Lausunnon mukaan yliopiston kampuskehittämisessä ja
kaupunkirakenteen kehittämisessä kaikkiaan on joukkoliikenteen
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tukeminen tärkeä asia, ja alueen liikennesuunnittelussa keskeisenä
tavoitteena on kaupungin poikittaisen joukkoliikenteen sujuvoittaminen.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto on liitteenä 11.
Yhteenveto
Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan
muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena
asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1
momentissa säädetyllä tavalla.
Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan maankäyttöja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti rakennettua
ympäristöä ja kulttuuriympäristöä eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja
hävitetä.
Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa
2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen
sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset
on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on
osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen
hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä
tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia.
Kaupunki korostaa, että suunniteltu Vallilanlaakson joukkoliikennekatu
on merkittävä julkisen joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa
huomattavasti poikittaisia liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.
Vallilanlaakson joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan,
Arabian, Helsingin koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi
paremmin Pasilaan. Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja
myös pidemmälle Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla
matkoilla. Linjaston matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti
merkittäviä.
Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä.
Ilmoitus päätöksestä hallinto-oikeudelle ja valituksen tehneille
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Kaupunginvaltuuston tekemästä asemakaavan hyväksymispäätöksestä
(14.12.2011) on tehty valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan, jos kunnan aiemmasta
päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeudelle, kunnan on ilmoitettava
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä
hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.
Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978
Kvston esityslistalla 14.12.2011 todettiin seuraavaa:
Lähtökohdat
Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.1.2006 Vallilanlaakson
joukkoliikennekadun yleissuunnitelman vaihtoehdot 1 ja 2
jatkosuunnittelun pohjaksi ja kehotti samalla asemakaavaosastoa
ryhtymään toimenpiteisiin joukkoliikennekadun edellyttämien
asemakaavojen muuttamiseksi. Vaihtoehdossa 1 joukkoliikennekatu oli
linjattu Hämeentieltä Mäkelänkadulle Vallilan siirtolapuutarhan
pohjoispuolelta ja vaihtoehdossa 2 Kumpulanmäeltä Jyrängöntien
kautta Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolitse Mäkelänkadulle.
Kaupunginhallitus kehotti 25.6.2007 rakennusvirastoa ja
kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin
toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan
reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen. Tiedelinja aloitti
liikennöinnin Kumpulanmäen kautta elokuussa 2009.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 18.12.2008
joukkoliikennekadun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen
(nro 11822) uudelleen valmisteltavaksi. Joukkoliikennekatu oli
kaavassa linjattu Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta
Mäkelänkadulle.
Kaupunginhallitus kumosi 2.2.2009 kaupunkisuunnittelulautakunnan
tekemän päätöksen ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa
ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan
mukainen Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva vaihtoehto
Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle voitaisiin toteuttaa.
Tätä vaihtoehtoa Kumpula-Seura ry vastusti 15.3.2009 päivätyssä
kirjeessään ja ehdotti pikabussikokeiluun ja kadunlämmitykseen
perustuvia ratkaisuja. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyi liikennelaitosliikelaitoksen (HKL) kantaan asiassa eikä pitänyt pikabussikokeilua
perusteltuna. Kirje ja siihen saatu vastaus ovat esityslistan tämän asian
liitteenä 4.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 2.4.2009 voimassa olevan
asemakaavan mukaista joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmaa,
jossa katu kulkee Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle. Lautakunta
hylkäsi suunnitelman ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa
selvittämään Kumpulan kampuksen liikenneyhteyksien järjestämistä ja
poikittaisliikenteen tehostamista sekä kehotti virastoa aloittamaan
kevyen liikenteen väylien suunnittelun Kumpulanmäelle välittömästi.
Kaupunginhallitus käsitteli liikennesuunnitelmaa otto-asiana ja päätti
pysyttää lautakunnan päätöksen 14.4.2009. Tähän vaiheeseen liittyen
kaupunginhallituksen tietoon saatettiin kaupunginhallituksen
puheenjohtajalle osoitettu kirje, jossa haluttiin säilyttää puisto- ja
siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä kokonaisuutena aiempien
lautakuntapäätösten tapaan ja vastustettiin uutta joukkoliikennekatua.
Kirje on esityslistan tämän asian liitteenä 5.
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 10.12.2009 tiedoksi selvityksen
Kumpulan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta ja
poikittaisliikenteen tehostamisesta.
Yleiskaava ja asemakaavat
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kaupunkipuistoaluetta,
jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja
luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Alue on
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja
ominaisuudet säilyvät.
Pääosalla aluetta on voimassa 30.10.1987 vahvistettu asemakaava nro
9010. Kaavan mukaan alue on joukkoliikennekatua, katu- ja puistoaluetta. Lisäksi alueella on voimassa seitsemän muuta asemakaavaa.
Asemakaavoittamatonta aluetta ovat junarata sekä Hämeentien ja
Vallilan siirtolapuutarhan välinen alue.
Maanomistus
Alue on kaupungin omistuksessa.
Alueen yleiskuvaus
Alue on pääosin virkistysaluetta, jossa on runsaasti rakennettua
puistoa. Kaava-alueen itäreunalla kulkee Hämeentie.
Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kumpulan
kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan kartano, Vallilan siirtolapuutarha
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sekä yliopiston kampusalue, jossa on mm. tiedekirjasto ja
liikuntakeskus.
Tavoitteet
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa
joukkoliikenteen palvelutasoa ja linjata joukkoliikennekatu kulkemaan
Vallilanlaakson halki siten, että sen aiheuttamat meluhaitat ja
maisemalliset vauriot minimoidaan.
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa
joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä
Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistuvan junaradan paikalla ja
se johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä tunnelin kautta
Mäkelänkadulle.
Samalla poistetaan voimassa olevan asemakaavan varaus
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen
halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).
Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä
Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan
kampukselta Kustaa Vaasan tielle ja Arabian kauppakeskukseen.
Joukkoliikennekatua liikennöitäisiin aluksi bussein.
Joukkoliikenneyhteys parantaa Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan
kautta Töölön suuntaan kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia.
Lisäksi joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle
Pasilasta Kalasatamaan. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu palvelee
erityisesti Tiedelinjaa (seutulinja 506), joka liikennöi Viikistä
Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja Otaniemen kautta
Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia toisiinsa.
Joukkoliikenneyhteyden rakentamista puistoalueen halki on vastustettu
laajasti ja esitetty Tiedelinjan reititystä ja nopeuttamista olemassa
olevaa katuverkkoa hyödyntäen.
Merkittävimmät vaikutukset
Joukkoliikennekatu parantaa joukkoliikenteen poikittaisreittejä ja niiden
järjestelymahdollisuuksia. Kadun ansiosta voidaan perustaa uusia
poikittaislinjoja ja siirtää joitakin Kumpulan tai Arabianrannan kautta
kulkevia bussilinjoja Pasilan kautta Töölön suuntaan.
Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta
Hermanniin. Tätä raitiotietä voidaan myöhemmin jatkaa Kalasatamaan.
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Kasvitieteellisen puutarhan pääsisäänkäynnin läheisyyteen
rakennettava pysäkki parantaa pääsyä tähän valtakunnallisesti
merkittävään puutarhaan.
Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitseva asema maisematilassa
heikkenee joukkoliikenteen kadun rakentamisen myötä. On kuitenkin
muistettava, että Hämeentien sillan rakentaminen katkaisi aikoinaan
kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle ja siihen verrattuna
joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.
Alue ei tarjoa enää joukkoliikennekadun rakentamisen jälkeen
samanlaisia mahdollisuuksia virkistykseen, ja joukkoliikennekatu rikkoo
viher- ja virkistysalueen yhtenäisyyttä. Joukkoliikennekadun aiheuttama
haitta alueen virkistysmahdollisuuksiin on kuitenkin satamarataan
verrattavissa, eikä muutos tältä osin ole merkittävä.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle Vallilan
siirtolapuutarhalle on jo aiheutunut maisemallista ja meluhaittaa
aiemmin pohjoisreunaa kulkeneesta satamaradasta. Nyt paikalle
suunnitellusta joukkoliikennekadusta aiheutuva lisähaitta verrattuna
aiempaan tilanteeseen on vähäinen. Haittaa on pyritty vähentämään
asemakaavassa rakennettavaksi määrätyllä umpinaisella 1,2 m
korkealla aidalla.
Joukkoliikennekadun melu- ja päästöhaitat eivät ole merkittäviä, eikä
55 dB:n melutaso ylity. Sen sijaan kaavaehdotukseen sisältyy
meluesteen rakentaminen vilkasliikenteisen Hämeentien reunalle
Vallilan siirtolapuutarhan itäpuolelle. Melueste vähentää olennaisesti
meluhaittoja Vallilan siirtolapuutarhassa ja Vallilanlaaksossa.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille n. 10,5 milj. euron
kustannukset (alv 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti: kadut
2,40 milj. euroa, tunneli (155 m) 4,65 milj. euroa, siirtolapuutarhan
suoja-aita (h = 1,2 m) 0,80 milj. euroa, Hämeentien meluesteet 0,55
milj. euroa, VP-alueet 0,65 milj. euroa, EV-alueet 0,14 milj. euroa,
kuivatus 0,45 milj. euroa, sillat 0,60 milj. euroa, johtosiirrot (vesihuolto)
0,13 milj. euroa sekä johtosiirrot ja (energia) 0,13 milj. euroa.
Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä Kustaa Vaasan tien ylittävää
kevyen liikenteen siltaa, jonka kustannusten on arvioitu olevan n. 1,8–2
milj. euroa.
Toteutus
Joukkoliikennekatu voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
Vireilletulosta on ilmoitettu osalliselle kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaton kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (7.3.2007). Päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille kaavaluonnoksen kanssa (kirje
päivätty 6.10.2008). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävillä 13.–31.10.2008.
Keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2008 kaupunkisuunnitteluviraston
auditoriossa.
Toistamiseen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(31.3.2010), kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävinä
12.–30.4.2010 Arabianrannan, Pasilan ja Vallilan kirjastossa sekä
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla.
Keskustelutilaisuus järjestettiin 20.4.2010 kaupunkisuunnitteluviraston
auditoriossa.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä
liikennelaitos-liikelaitoksen, Helsingin seudun liikenteen ja
rakennusviraston kanssa.
HSL Helsingin seudun liikenne ilmoitti lausunnossaan kannattavansa
joukkoliikennekadun toteuttamista.
Kaupunginmuseo esitti, ettei Vallilanlaakson valjastaminen
bussiliikenteen käyttöön tue puistomaisen viherkokonaisuuden
säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä.
Museo ei puoltanut kaavamuutosta.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle
saapunut 18 mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Mielipiteet kohdistuivat joukkoliikennekadun rakentamisen
vastustamiseen ja koko hankkeen tarpeellisuuden
kyseenalaistamiseen. Osa mielipiteistä myös kannatti hanketta ja toivoi
hankkeen pikaista toteutusta.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
joukkoliikennekadun aiheuttamat maisemalliset vauriot ja meluhaitat on
pyritty minimoimaan kattamalla katu sen maisemallisesti herkimmässä
kohdassa ja rakentamalla aita siirtolapuutarhan pohjoisreunalle.
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Mielipidekirjeet, viranomaisten kannanotot ja vastineet niihin on
selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4).
Keskustelutilaisuuden muistio on vuorovaikutusraportin liitteenä.
Tilastotiedot
Alueen pinta-ala on 71 255 m2, josta puistoaluetta (VP) on 25335 m2,
katualuetta 29614 m2, kevyen liikenteen katualuetta 1157 m2, yleistä
pysäköintialuetta (LP) 1793 m2 ja suojaviheraluetta (EV) 13356 m2.
Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot
Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 13.8.–13.9.2010, mistä on
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Ehdotusta vastaan on tehty 10 muistutusta. Nähtävilläoloajan
ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.
Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty pelastuslautakunnan,
kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan,
ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikennelaitosliikelaitoksen Helsingin Vesi -liikelaitoksen, Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helsingin yliopiston,
HSL Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunnot.
Muistutukset
Muistutukset kohdistuvat vuorovaikutukseen, yleiskaavan ja
maakuntakaavan huomioon ottamiseen, maankäyttö- ja rakennuslain
sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen,
Vallilanlaakson virkistyskäyttöön, joukkoliikennekadun aiheuttamiin
maisemallisiin muutoksiin, joukkoliikennekadun aiheuttamiin
ympäristöhäiriöihin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja kestävään
kehitykseen.
Muistutukset ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin
vuorovaikutusraportissa (liite 4).
Lausunnot
Lausunnot kohdistuvat yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon
ottamiseen, alueen virkistyskäyttöön, ekologisiin käytäviin sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön huomioon ottamiseen.
Lausunnoissa esitetään, että joukkoliikennekadun rakentamisesta
luovuttaisiin tai yhteys toteutettaisiin raitiovaunureittinä.
Joukkoliikennekadun aiheuttamasta melusta pyydetään meluselvityksiä
ja kadun tarpeellisuudesta lisäselvityksiä. Kevyen liikenteen sillan
linjausta ja reittiä esitetään muutettavaksi ja sillan maisemavaikutukset
tulee esittää.
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Kiinteistölautakunta viittaa mm. maakuntakaavaan ja toteaa, ettei se
puolla joukkoliikennekadun rakentamista alueelle, vaan puoltaa
raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta.
Myöskään yleisten töiden lautakunta ei puolla joukkoliikennekadun
rakentamista, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen
kautta.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa mm., ettei
selostuksessa ole esitetty vaihtoehtoa joukkoliikenteen järjestämiseksi.
Avoimeksi jäävät myös rakenteilla olevan länsimetron vaikutukset
kulkemiseen Viikin, Arabianrannan, Kumpulan ja Otaniemen
kampuksen välillä. Asemakaava ei ota riittävästi huomioon
oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältöä.
Ympäristölautakunta korostaa, että joukkoliikennesuunnittelussa tulee
suosia raideyhteyksiä aina kun se on mahdollista.
Raideyhteysvaihtoehdon Kalasatamaan suuntautuvine
jatkoyhteyksineen tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Linjaautoliikenteeseen perustuvan joukkoliikennekatuvaihtoehdon
jatkosuunnittelusta on syytä luopua.
Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksen
hyväksymistä. Johtokunta toteaa mm., että tavoitteet siirtolapuutarhaalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi ja
joukkoliikennekadun sijoittamisesta alueen välittömään läheisyyteen
ovat ristiriidassa keskenään. Vallilanlaakson valjastaminen
bussiliikenteen käyttöön ei tue puistomaisen viherkokonaisuuden
säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä.
Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavamerkintää
"Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on
lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla ja selostukseen on lisätty
jäljempänä mainitut suunnitelmaa selventävät asiakirjat:
Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin
vuorovaikutusraportissa (liite 7).
Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset
Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset
 Asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen
liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla.
 Asemakaavamääräys "Alueelle on rakennettava umpinainen
aita, jonka korkeus kadun tasausviivasta on 1,2 m. Merkintä
osoittaa aidan likimääräisen sijainnin." on muutettu muotoon:
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"Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen
likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen
korkeuden kadun pinnasta metreinä."
 Hämeentien suuntainen yleinen pysäköintialue on muutettu
katualueeksi.
 Nylanderinpuistoon on merkitty kasvitieteellistä puutarhaa
palveleva huoltoajoyhteys.
 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Selostuksen liitteiksi on lisätty seuraavat suunnitelmaa selventävät
asiakirjat:
 Katuliikenteen melukartat
 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset
joukkoliikenteeseen
 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelma
 Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan maisemalliset vaikutukset
 Ylikulkusillan viitesuunnitelma.
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse
asettaa uudelleen nähtäville.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.5.2011 yksimielisesti tehdä
päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen:
"Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että katusuunnitelmaa
tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota maisemointiin ja laadukkaiden
materiaalien käyttöön. Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota linjoilla
käytettävän kaluston laatuun."
As. Oy Isonniitynlaakson ja sen talotoimikunnan ym. kirje sekä yhdistysten kirjeet
As. Oy Isonniitynlaakso ja sen talotoimikunta sekä neljä muuta alueen
taloyhtiötä ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle kirjeen. Yhtiöt
vaativat mm., että asemakaava hylätään Vallilanlaakson
joukkoliikennekadun osalta ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi
yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti
kaupunkipuistona ja viherväylänä. Kaavaehdotus tulisi hyväksyä
Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan osalta ja käynnistää toimet pysäkeiltä
Kumpulan kampukselle johtavan sääsuojatien yhteyden pikaiseksi
rakentamiseksi. Liikennelaitos tulisi ohjeistaa aloittamaan raitiolinja
Arabiasta Pasilaan katuverkkoa pitkin sekä ohjeistaa
kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto osallistumaan
yhteistyöhön, jossa kehitetään Vanhankaupunginlahden ja Pikku
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Huopalahden yhdistävä pyöräilyväylä, "viherbaana" osittain hyödyntäen
Vallilanlaaksossa kulkevaa ratakuilua.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa asemakaavaehdotusta
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja vaatii sen palauttamista
uudelleen valmisteltavaksi niin, että alue säilytetään yleiskaavan ja
maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja
viheralueena. Samassa kirjeessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
yhtyy As. Oy Isonniitynlaakson ym. kirjeeseen, kuten myös KantaHelsingin omakotiyhdistys ry ja Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry.
Kirjeet ovat esityslistan tämän asian liitteenä 6.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirastosta saadun
tiedon mukaan asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma eivät
sinänsä ole esteenä "viherbaanan" suunnittelulle ja toteutukselle.
Vallilanlaakson jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä voidaan kehittää
joukkoliikennekadusta huolimatta.
Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että kaupunkisuunnittelulautakunta
on laatinut myös esityksen Vallilanlaakson joukkoliikennekadun
liikennesuunnitelmasta (kaupunkisuunnitteluviraston
liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 5991-1 / 5.5.2011), joka
saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn joukkoliikennekadun
asemakaavaehdotuksen saatua lainvoiman.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2011 käsittely
Asiaa käsiteltäessä tehtiin seuraavat kaksi palautusesitystä ja yksi
hylkäysesitys, joita ei hyväksytty.
Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana
ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja
kulttuuriarvoja kunnioittaen.
Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen
kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan
uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.
Valtuutettu Kati Peltola oli valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä
kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat
viisi toivomuspontta:
1
Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellytti, että
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan
istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)
2
Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellytti, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu
voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan
joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)
3
Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellytti, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa
sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia
busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)
4
Valtuusto kiirehti kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden
toteuttamista. (Heli Puura)
5
Valtuusto edellytti selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta
johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin
kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla. (Heli Puura)
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
Päätöshistoria
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELYkeskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Oheismateriaali
1
2

Ilmakuva kaava-alueesta
Leikkauskuva Vallilanlaaksosta

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät
Valitusten tekijät

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Esitysteksti
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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Kaupunginmuseon johtokunta
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 § 257
HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) katu-, puisto- ja
suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. kaupunginosan (Hermanni)
katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) puisto-,
yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. kaupunginosan (Toukola)
puistoalueen ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puisto- ja katualueiden
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 5.5.2011 muutetun
piirustuksen nro 11978 mukaisena.
Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat viisi
toivomuspontta:
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1.

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun
reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)

2.

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein
katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan
joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)

3.

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin
rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)

4.

Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista. (Heli Puura)
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5.

Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson
kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa
pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun
alla. (Heli Puura)

Käsittely
14.12.2011 Ehdotuksen mukaan
Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun
aikana.
Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty
seuraavat palautusehdotukset:
Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana
ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja
kulttuuriarvoja kunnioittaen.
Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen
kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan
uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto
hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain valtuutettu Jessica Karhun ja
valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotukset. Tämän jälkeen
äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen
palautusehdotuksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.
Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica
Karhun ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö
Hakasen ehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.
30. Äänestys
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JAA-ehdotus: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja
kulttuuriarvoja kunnioittaen.
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen
valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.
Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria BjörnbergEnckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo
Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari
Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, HannaKaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna
Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville
Ylikahri
Ei-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry
Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Tarja Kantola,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen,
Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen,
Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna
Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho,
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori,
Antti Vuorela
Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho
Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi
Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa;
jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.
31. Äänestys
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JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen
valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.
Jaa-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry
Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti
Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva,
Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli
Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi
Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli
Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Sademies, Sari Sarkomaa,
Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa,
Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Antti Vuorela
Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria BjörnbergEnckell, Tuija Brax, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu,
Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn,
Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi
Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara,
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen,
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri
Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho
Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kati Peltola
valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut, että
kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Lisäksi oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toivomuspontta:
Riitta Snäll
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Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan
istutettavalla sopivalla puurivistöllä.
Kannattaja: Seija Muurinen
Outi Alanko-Kahiluoto
Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin kaupunginvaltuusto
edellyttää selvitettävän automaattisten ajonestopollareiden
asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun molemmissa päissä.
Kannattaja: Jessica Karhu
Maija Anttila
Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu
voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan
joukkoliikenneväylänä.
Kannattaja: Tarja Kantola
Jessica Karhu
Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto
edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin
rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.
Kannattaja: Mari Holopainen
Heli Puura 1
Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden
toteuttamista.
Kannattaja: Tarja Kantola
Heli Puura 2
Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta
johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin
kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla.
Kannattaja: Tarja Kantola
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys
kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Kati Peltolan
hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi.
Mikäli valtuutettu Kati Peltolan ehdotus hyväksytään, raukeavat
ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus
hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien
hyväksymisestä siten, että valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ja
valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnet laitetaan ensin vastakkain ja
sen jälkeen äänestetään voittaneen toivomusponnen hyväksymisestä.
Muiden toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta
erikseen.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen
ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Kati Peltolan
hylkäysehdotus hyväksytty.
32. Äänestys
JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Ehdotan esityksen hylkäämistä
Jaa-äänet: 46
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling,
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel
Hiltunen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen,
Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D OkerBlom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho
Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja
Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan
Vapaavuori, Antti Vuorela
Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö
Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina
Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku
Vuorinen, Ville Ylikahri
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Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho
Poissa: 1
Reiska Laine
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Riitta Snällin ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
33. Äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto
edellyttää, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää
siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi
kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell,
Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas,
Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja Kantola,
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva
Krohn, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi
Mäki, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa
Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Antti Vuorela
Ei-äänet: 2
Kimmo Helistö, Nils Torvalds
Tyhjät: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö
Hakanen, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina
Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari,
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Elina Moisio, Outi
Ojala, Jan D Oker-Blom, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas
Rantanen, Olli Sademies, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara,
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen,
Ville Ylikahri
Poissa: 2
Zahra Abdulla, Reiska Laine
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon
ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, jos ei voittaa on Maija
Anttilan toivomusponsi hyväksytty tässä äänestyksessä.
34. Äänestys
JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin
kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän automaattisten
ajonestopollareiden asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun
molemmissa päissä.
EI-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun,
valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin
estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan
joukkoliikenneväylänä.
Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Sture
Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi,
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig,
Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nils Torvalds,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri
Ei-äänet: 44
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling,
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja
Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppäaho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho,
Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Antti Vuorela
Tyhjät: 5
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jan Vapaavuori, Markku
Vuorinen
Poissa: 1
Reiska Laine
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kuudes
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija
Anttilan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa
äänestää ei.
35. Äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun,
valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin
estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan
joukkoliikenneväylänä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika
Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö,
Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo,
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi,
Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele
Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen,
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Pia
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa,
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna
Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale,
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka
Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri
Ei-ääni: 1
Nina Huru
Tyhjät: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti
Enroth, Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Jan D OkerBlom, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Markku Vuorinen
Poissa: 1
Reiska Laine
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä seitsemäs
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica
Karhun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa
äänestää ei.
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36. Äänestys
JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun,
valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua
voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö
Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru,
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma
Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi
Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati
Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen,
Olli Sademies, Hanna-Kaisa Siimes, Osmo Soininvaara, Johanna
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka,
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville
Ylikahri
Tyhjät: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström,
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen,
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja
Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen
Poissa: 3
Mika Ebeling, Reiska Laine, Jan D Oker-Blom
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kahdeksas
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli
Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 1, äänestää jaa, ken sitä
vastustaa äänestää ei.
37. Äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija
Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth,
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari
Holopainen, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari,
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen,
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio,
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D OkerBlom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes,
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds,
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa,
Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri
Tyhjät: 13
Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Nina
Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Olli Sademies, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori,
Markku Vuorinen
Poissa: 1
Reiska Laine
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä yhdeksäs
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli
Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 2, äänestää jaa, ken sitä
vastustaa äänestää ei.
38. Äänestys
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko
Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki
sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun
alla.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa AskoSeljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry
Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti
Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström,
Rakel Hiltunen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Emma Kari,
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Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli
Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen,
Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre,
Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia
Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho
Romakkaniemi, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki,
Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, UllaMarja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri
Tyhjät: 13
Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva,
Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Olli Sademies, Sari
Sarkomaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori, Markku
Vuorinen
Poissa: 5
Mika Ebeling, Minerva Krohn, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Terhi
Peltokorpi
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.12.2011 § 1098
Pöydälle 28.11.2011
HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila)
katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21.
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22.
kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23.
kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan
(Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja
5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.
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Käsittely
07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Palautusehdotus:
Elina Moisio: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja
kulttuuriarvoja kunnioittaen.
Kannattajat: Outi Ojala
1. Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusesitys: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten,
että joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan
koskemaan ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson
virkistys- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Tarja Kantola, 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
28.11.2011 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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§ 579
V Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren
koulutusyksikön perusparannus
HEL 2011-002491 T 10 06 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 12.8.2011 päivätyn Helsingin
palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön
perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 19 260 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta arvonlisäverottomana 48 640 000 euroa lokakuun 2011
kustannustasossa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Hankesuunnitelma 12.8.2011

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 12.8.2011 päivätyn Helsingin
palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön
perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 19 260 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta arvonlisäverottomana 48 640 000 euroa lokakuun 2011
kustannustasossa.
Esittelijä
Yleistä hankkeesta
Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön
kiinteistössä osoitteessa Prinsessantie 2 toimivat koulutusalat ovat
majoitus- ja ravitsemisala, elintarvikeala, matkailuala, kotitalous- ja
kuluttajapalvelut sekä tekstiili- ja vaatetusala. Näistä tekstiili- ja
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vaatetusalan opetus on esitetty siirrettäväksi Sörnäisiin Meritaloon,
jonka hankesuunnitelma rakennuksen muuttamiseksi oppilaitoksen
tarpeisiin on vireillä. Uutena Roihuvuoressa on tarkoitus aloittaa luontoja ympäristöalan koulutus.
Rakennus on kolmikerroksinen, kellarillinen, betonirunkoinen,
alumiinipoimulevy-verhoiltu oppilaitosrakennus, valmistumisvuosi 1978.
Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo
Suomalainen.
Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksen tekniset järjestelmät ovat suurelta osin alkuperäisiä ja
elinkaarensa päässä, ja opetustoiminta kärsii rakennuksen huonosta
kunnosta. Rakennuksessa on tehty viime vuosien aikana
välttämättömiä teknisiä korjauksia, joilla on pyritty turvaamaan
toiminnan edellytykset rakennuksessa. Toiminnan jatkumisen kannalta
rakennuksen perusparannus on välttämätön.
Rakennuksesta on tehty sisäilma- ja kuntotutkimuksia. Näissä on
todettu laajasti rakenteista ja teknisistä järjestelmistä johtuvia
sisäilmaongelmia sekä kosteus- ja mikrobivaurioita.
Teknisten peruskorjausten yhteydessä on tarkoituksenmukaista
parantaa tilat myös toiminnan vaatimusten mukaisiksi.
Hankkeen sisältö
Rakennuksen ulkovaippa perusparannetaan kokonaan, vesikatto ja
julkisivut lämmöneristeineen ja pintarakenteineen uusitaan, ikkunat
uusitaan tai kunnostetaan. Alapohjarakenteita parannetaan ja
alapuolisia salaojia uusitaan. Ulkopuoliset salaojat ja osa pihan
pintarakenteista on uusittu vuosina 2010 - 2011. Pihan perusparannus
kuuluu hankkeeseen.
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan pääosin ja vesikatolle
rakennetaan uusia ilmanvaihtokonehuoneita. Lämmitysverkosto
uusitaan lähes kokonaan, kaasujohdot, vesijohdot, viemärit ja
jäähdytysverkko uusitaan. Sähköverkko, valaistus, keskustilat ja
muuntamo uusitaan, samoin rakennusautomaatiojärjestelmä.
Tiedonsiirto- ja turvallisuusjärjestelmät uusitaan.
Rakennuksen matalaenergiakorjaaminen ei tässä hankkeessa
rakennussuojelullisista ja taloudellisista syistä ole
tarkoituksenmukaista. Rakennuksen energiataloutta parannetaan
kuitenkin uusimalla julkisivujen sekä yläpohjan lämmöneristeet,
uusimalla tai kunnostamalla alkuperäiset 3-lasiset ikkunat sekä
tiivistämällä ulkovaippaa ikkunakarmien ja muiden liitosten
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vuotokohdissa. Sisätilojen lämpökuormaa vähennetään käyttämällä
auringonsuojalaseja.
Toiminnan tarkoituksenmukainen sijoittaminen rakennukseen ratkeaa
vaatetusalan opetuksen siirtymisellä pois Roihuvuoren kiinteistöstä.
Osa opetuskeittiöistä ja elintarvikealan leipomot ja konditoriat
sijoitetaan vaatetukselta vapautuviin tiloihin ja osa uusitaan nykyisillä
paikoillaan. Kahvila-myymälätilat rakennetaan uusien tarpeiden
mukaisiksi. Opiskelijoiden sosiaalitilat uusitaan riittävän väljiksi, samoin
oppilashuollon tilat. Hallintotilat perusparannetaan yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, ja luonto- ja ympäristöalan laboratoriot rakennetaan.
Hankesuunnitelma kustannusarvioineen on liitteenä 1.
Kustannukset
HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitelmaan sisältyvän
kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat
46 200 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2010
hintatasossa.
Hankesuunnitelman laatimisen jälkeen hankkeelle on myönnetty
80 000 euroa taidemäärärahaa, joka on lisätty kustannuksiin. Samalla
kustannusarvio on päivitetty lokakuun 2011 kustannustasoon, jolloin
enimmäishinnaksi muodostuu 48 640 000 euroa eli 2 525 euroa/brm² ja
2 951 euroa/htm².
Vuokravaikutus
Nykyinen vuokra on 2 173 299 euroa vuodessa.
Hankesuunnitelmassa esitetty perusparannuksen jälkeinen vuokra on
3 830 843 euroa vuodessa eli 19,37euroa/m²/kk, joka koostuu
19,07euroa/m²/kk pääomavuokrasta ja 2,87euroa/m²/kk
ylläpitovuokrasta (määritystaso 2011).
Vuokranmäärityksen pohjana on käytetty huoneistoalaa 16 481 htm².
Perusparannuksen aikainen vuokra-arvio on n. 3 200 000 euroa
vuodessa.
Vuokra-arvioita ei ole korjattu kustannusarvion indeksitarkistuksen
yhteydessä.
Väistötilat
Kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle toisaalla tällä
esityslistalla tehtävässä ehdotuksessa esitetään Meritaloon, kaupungin
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9:ssä omistamiin tiloihin, suunnitellun
ammattiopetuksen lisätilojen rakentamisen hankesuunnitelman
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hyväksymistä. Tiloihin siirtyisi Roihuvuoren koulutusyksiköstä pysyvästi
tekstiili- ja vaatetusalan opetus. Tällöin Roihuvuoren kiinteistön
hankesuunnitelman perusparannus voidaan toteuttaa vaiheittain ilman,
että ammattiaineiden opetusta tarvitsee sijoittaa väistötiloihin. Muuta
väistötilaa tarvitaan toteutuksen eri vaiheissa. Opetusvirasto maksaa
vuokraa tilakeskukselle käytössä olevista rakennuksen tiloista ja
väistötiloista rakentamisen aikana noin 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.
Opetuslautakunta puoltaa ehdotettua hankesuunnitelmaa, joskin
esittää, että rakennuksen teknisestä perusparannuksesta aiheutuvista
väistötilojen lisäkuluista vastaa tilakeskus.
Hankkeen rahoitus ja aikataulu
Hanke sisältyy vuosien 2012 - 2016 talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan, jossa sille on varattu määrärahaa 46,2 miljoonaa
euroa marraskuun 2010 kustannustasossa.
Rakentamisen on suunniteltu alkavan elokuussa 2014 ja työn
valmistuvan heinäkuussa 2016.
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä
kiinteistön ylläpidosta, ja tilaa rakennuttamistehtävät HKRRakennuttajalta.
Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä
esityksen mukaisena.
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että rakennuksen perusparannettu
bruttokerrosala kasvaa katolle rakennettavien
ilmanvaihtokonehuoneiden myötä 19 470 bruttoneliömetriksi missä on
kasvua 1 250 brm². Hyötyala pienenee 21 hym² 12 326 hym²:ksi.
Talousarviossa Roihuvuoren koulutusyksikön perusparannuksen
hankesuunnitelmanmukaiset rakentamiskustannukset 46,2 miljoonaa
euroa on merkitty vuoden 2012 talousarvon rakentamisohjelmaan
vuosille 2012–2016 siten, että rakentaminen ajoittuu vuosille
2014–2016. Vuoden 2012 talousarvioon on varattu 0,76 miljoonaa
euroa. Suunnitelmavuodelle 2013 on osoitettu 0,90 miljoonaa euroa ja
vuoden 2014 osuus on 5,65 miljoonaa euroa. Hankkeen loppurahoitus
yhteensä 38,5 miljoonaa euroa on alustavasti merkitty
rakentamisohjelmaan vuosille 2015–16. Tilakeskuksen tulee ottaa
huomioon rakentamisohjelmissaan hankkeen uudet päivitetyt
rakentamiskustannukset.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Hankesuunnitelma 12.8.2011

Tiedoksi
kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria
Talous- ja suunnittelukeskus 4.5.2012
HEL 2011-002491 T 10 06 01

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kyseessä on vuonna 1978
valmistunut rakennus. Rakennuksessa tehdään toiminnan muutoksesta
aiheutuvia tilamuutoksia ja LVIS –järjestelmien perusparannuksesta
johtuvia muutostöitä, jotka ovat tarpeen mm. sisäilmaongelmien vuoksi.
Roihuvuoren koulutusyksikön tilat perusparannetaan hotelli-, ravintola
ja cateringalan, elintarvikealan, matkailualan sekä luonto- ja
ympäristöalan koulutusta varten. Perusparannuksen valmistumisen
jälkeen tiloissa opiskelee noin 1000 päiväopiskelijaa. Opettajia on 95 ja
muuta henkilöstöä yhteensä 43.
Rakennuksen perusparannettu bruttoala on katolle rakennettavien
ilmanvaihtokonehuoneiden jälkeen 19 470 brm2 (nykyinen
18 220 brm2), huoneistoala on 16 481 htm2 ja hyötyala 12 326 hym2
(nykyinen 12 347 hym2). Kerrosala on 16 870 kem2. Tilavuus on
uusien ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen jälkeen 72 300 m3
(nykyinen 68 600 m3). Bruttoala kasvaa 1 250 brm2 ja tilavuus
3 700 m3. Hyöty-ala pienenee 21 hym2.
HKR-Rakennuttajan laatiman hankesuunnitelmaan sisältyvän
kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat
46 200 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2010
hintatasossa. Kustannusarvio on päivitetty lokakuun 2011
kustannustasoon ja siihen on lisätty merkittävissä rakennushankkeissa
sovellettavan prosenttirahakäytännön mukainen taidehankinnan osuus,
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jolloin enimmäishinnaksi muodostuu 48 640 000 euroa eli
2 525 euroa/brm² ja 2 951 euroa/htm².
Talousarviossa Roihuvuoren koulutusyksikön perusparannuksen
hankesuunnitelmanmukaiset rakentamiskustannukset 46,2 milj. euroa
on merkitty vuoden 2012 talousarvon rakentamisohjelmaan vuosille
2012–2016 siten, että rakentaminen ajoittuu vuosille 2014–2016.
Vuoden 2012 talousarvioon on varattu 0,76 milj. euroa.
Suunnitelmavuodelle 2013 on osoitettu 0,90 milj. euroa ja vuoden 2014
osuus on 5,65 milj. euroa. Hankkeen loppurahoitus yhteensä 38,5 milj.
euroa on alustavasti merkitty rakentamisohjelmaan vuosille 2015–16.
Tilakeskuksen tulee ottaa huomioon rakentamisohjelmissaan hankkeen
uudet päivitetyt rakentamiskustannukset.
Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä
esityksen mukaisena.
Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 589
HEL 2011-002491 T 10 06 01

Kiinteistökartta J5 T1, Prinsessantie 2

Päätös
Lautakunta päätti
- esittää kaupunginhallitukselle 12.8.2011 päivätyn Helsingin
palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön
perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 19 260 brm² ja että
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
48 640 000 euroa lokakuun 2011 kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353
heli.marstio(a)hel.fi
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 20.09.2011 § 199
HEL 2011-002491 T 10 06 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon Helsingin
palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön
perusparannuksen 12.8.2011 päivätystä hankesuunnitelmasta.
Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää, että rakennuksen teknisestä
perusparannuksesta aiheutuvista väistötilojen lisäkuluista vastaa
tilakeskus.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Hilkka Salanne, arkkitehti, puhelin: 310 86363
hilkka.salanne(a)hel.fi
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§ 580
V Ammattiopetuksen lisätilojen rakentaminen Meritaloon,
hankesuunnitelma
HEL 2011-003645 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Meritaloon, kaupungin
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9:ssä omistamiin tiloihin,
suunnitellun ammattiopetuksen lisätilojen rakentamisen 30.8.2011
päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 12 819 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta arvonlisäverottomana 24 140 000 euroa,
arvonlisäverollisena (alv 23 %) 29 647 000 euroa, huhtikuun 2011
kustannustasossa.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen
antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy
Haapaniemenkatu 7 - 9:n edellä olevan hankesuunnitelman mukaisten
kaupungin omistamiin osakkeisiin kohdistuvaan peruskorjaukseen
saamien, yhteensä enintään 30 miljoonan euron suuruisten lainojen,
niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi
ilman vastavakuutta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Meritalon hankesuunnitelma liitteineen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Meritaloon, kaupungin
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9:ssä omistamiin tiloihin,
suunnitellun ammattiopetuksen lisätilojen rakentamisen 30.8.2011
päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 12 819 brm² ja rakentamiskustannusten
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enimmäishinta arvonlisäverottomana 24 140 000 euroa,
arvonlisäverollisena (alv 23 %) 29 647 000 euroa, huhtikuun 2011
kustannustasossa.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen
antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy
Haapaniemenkatu 7 - 9:n edellä olevan hankesuunnitelman mukaisten
kaupungin omistamiin osakkeisiin kohdistuvaan peruskorjaukseen
saamien, yhteensä enintään 30 miljoonan euron suuruisten lainojen,
niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi
ilman vastavakuutta.
Esittelijä
Hankkeen tausta ja tarkoitus
Helsingin palvelualojen oppilaitos toimii kahdessa toimipisteessä,
osoitteissa Prinsessantie 2 Roihuvuoressa ja Savonkatu 4 Alppilassa.
Nykyisten koulutusyksiköiden tilat eivät riitä lisääntyvän
opiskelijamäärän tarpeisiin, joten opetukselle tarvitaan lisätiloja. Tämän
hankkeen tavoitteena on rakentaa Helsingin palvelualojen
oppilaitoksen tekstiili- ja vaatetusalan sekä kauneudenhoitoalojen
opetukselle lisätilat Meritaloon.
Meritalo osoitteessa Haapaniemenkatu 7 - 9 A on kaupungin
omistuksessa oleva toimistotalo, joka on sijainniltaan ja rakennuksena
perusparannuksen jälkeen sopiva Helsingin palvelualojen oppilaitoksen
lisätiloiksi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvät, toimivat ja
tarkoituksenmukaiset tilat tekstiili- ja vaatetusalan sekä
kauneudenhoitoalojen opetukselle.
Rakennuksen nykykäyttö ja hankesuunnitelma
Rakennuksen perusparannuksesta oppilaitoskäyttöön on laadittu
hankesuunnitelma opetusviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen
yhteistyönä. Suunnittelutyöhön on osallistunut myös Kiinteistö Oy
Haapaniemenkatu 7 - 9:n edustaja. Hankkeen suunnittelun yhteydessä
on kuultu kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja
pelastuslaitoksen edustajia.
Rakennus on vuonna 1974 valmistunut toimistotalo, jonka
ensimmäinen käyttäjä oli Helsingin verovirasto. Sittemmin tilat ovat
olleet Helsingin kaupungin talouspalvelukeskuksen käytössä, jonka
jälkeen tyhjinä. Tällä hetkellä rakennus on tilapäisesti peruskorjattavan
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen väistötilana. Ylemmässä
kellarikerroksessa on kaupunginarkiston tiloja.
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Rakennus on toimistotalo, jonka kerrokset koostuvat pääosin
avokonttoritilasta ja siihen liittyvistä pienistä työhuoneista.
Kellarikerroksissa on varasto- ja arkistotilaa sekä talotekniikan tiloja.
Ilmanvaihtokonehuone on ylimmässä kerroksessa. Opetustilojen
rakentaminen edellyttää nykyisen tilajaon mukaisten kevyiden
väliseinien, alakattojen ja lattiapinnoitteiden purkamista. Hallinnon tilat
sijoitetaan 7. kerrokseen, jossa voidaan nykyistä tilajakoa hyödyntää.
Kellarikerroksiin rakennetaan teknisiä tiloja ja toinen
harjoitusyrityksistä. Perusparannuksen yhteydessä uusitaan
rakennuksen ilmanvaihto, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä valaistus ja
muut sähköasennukset vastaamaan uuden toiminnan tarpeita.
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin tehdään parannuksia.
Tekstiili- ja vaatetusalan opetus on suunniteltu siirrettäväksi
kokonaisuudessaan pois osoitteessa Prinsessantie 2 olevasta
Roihuvuoren koulutusyksiköstä. Meritalossa tekstiili- ja vaatetusalan
opetukselle on osoitettu 374 opiskelijapaikkaa, missä on n. 20
oppilaspaikan lisäys nykyiseen. Kauneudenhoitoalojen opetukselle
Meritalossa on osoitettu 310 opiskelijapaikkaa, jotka ovat kaikki
lisäpaikkoja alan opetukselle. Nykyiset opetustilat osoitteessa
Savonkatu 4 säilyvät edelleen käytössä.
Hankesuunnitelma on liitteenä 1.
Opetuslautakunnan lausunto ja hankkeen kehittäminen
Opetuslautakunta on kokouksessaan 1.11.2011 antanut
hankesuunnitelmasta lausunnon, jonka mukaan Meritalo on
sijainniltaan ja rakennuksena sopiva Helsingin palvelualojen
oppilaitoksen lisätiloille. Lausunnossa esitettiin joitakin muutoksia, mm.
liikuntatilojen sijoittamista rakennuksen ulkopuolelle tarvittavien
opetuksen lisätilojen saamiseksi. Lausunnossa korostettiin sitä, että
aikataulussa pysyminen on tärkeää ammattioppilaitosten rakennus- ja
peruskorjausketjun onnistumisen vuoksi.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteistyössä opetusviraston kanssa
valmistelemaa alkuperäistä suunnitelmaa on siksi kehitetty niin, että
liikunnan opetus sijoitetaan talon ulkopuolelle. Näin liikunnalle alun
perin suunnitellut tilat voidaan suunnitella muun opetuksen käyttöön,
jolloin tarveselvityksen mukainen tilaohjelma toteutuu paremmin.
Oppilaitos tarvitsee liikunnan opetustiloja n. 96 tuntia kuukaudessa.
Vuokrattaessa tilat ulkopuolelta vuokrakustannus on noin 19 000 euroa
vuodessa.
Aikataulutuksen osalta on todettavissa, että hanke on ajoitettu
toteutettavaksi osana ammattioppilaitosten rakennus- ja
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peruskorjausketjua. Roihuvuoren koulutusyksikön tiloihin osoitteessa
Prinsessantie 2 suunnitellaan aloitettavaksi perusparannus vuonna
2014. On suunniteltu, että tekstiili- ja vaatetusalan koulutus siirretään
perusparannuksen alkaessa muualle, jotta tuo perusparannus voidaan
toteuttaa ilman ammattialan väistötiloja. Tavoitteena on siksi saada
uudet tilat Meritalossa käyttöön ennen Roihuvuoren koulutusyksikön
perusparannuksen aloitusta.
Hankkeen laajuus
Hanke käsittää Meritalon 1.-7. kerrosten tilat sekä tiloja ylemmässä
kellarikerroksessa K1, alemmassa kellarikerroksessa K2 sekä
kattotason IV-konehuonekerroksen kokonaisuudessaan.
Perusparannettava ala on 12 819 brm², 11 241 htm².
Kustannukset
HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen
rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 24 140 000 euroa
(1 883 €/brm²) eli arvonlisäverollisena 29 647 000 euroa (2313 €/brm²)
huhtikuun 2011 kustannustasossa (RI = 102,9; THI = 154,3).
Vuokravaikutus
Tilat omistaa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9. Yhtiö on
keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa kolme eri rakennusta.
Kaupunki omistaa osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan nyt
kysymyksessä olevaa osoitteessa Haapaniemenkatu 7 - 9 A sijaitsevaa
bruttoalaltaan noin 16 400 m²:n rakennusta. Tiloja hallinnoi
kiinteistöviraston tilakeskus.
Tilakeskus on laskenut vuokra-arvion perusparannuksen kustannusten
perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella
laajuudeltaan 11 241 htm²:n tiloille. Kuukausivuokra on 220 436 euroa
(19,61 €/m²/kk, josta pääomavuokra on 14,61 €/m²/kk ja ylläpitovuokra
5,00 €/m²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 2 645 232 euroa.
Liikuntatilojen vuokraaminen ulkopuolelta aiheuttaa näiden lisäksi n. 2
100 euron vuokrakustannuksen kuukaudessa, vastaten n. 19 000
euroa vuodessa (9 kk).
Käyttäjän kustannukset
Opetusviraston arvion mukaan toiminnan käynnistämiskustannukset
ovat 6 100 000 euroa.
Toimintakustannukset lisääntyvät opetusviraston arvion mukaan uusien
tilojen käyttöönoton myötä 1 230 000 euroa vuodessa.

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

19/2012

75 (252)

Kaj/4
14.05.2012
Hankkeen rahoitus ja takaus
Hanke on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi
2012 - 2016 liittyvässä vuokra- ja osakekohteiden
peruskorjaushankkeiden luettelossa. Hankkeelle ei ole
määrärahavarausta, koska hanke on tarkoitus rahoittaa yhtiölainalla ja
kaupungin takauksella.
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9:n 19.4.2012 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätettiin hyväksyä tässä käsiteltävä kaupungin
omistamiin tiloihin kohdistuva peruskorjaushanke ja valtuutettiin yhtiön
hallitus hankkeen rahoittamiseksi nostamaan lainaa enintään 30
miljoonaa euroa niin, että lainan vakuudeksi tulee kaupungin takaus.
Takaus ehdotetaan myönnettäväksi. Se voidaan myöntää ilman
vastavakuutta, koska kaupunki omistaa keskinäisen kiinteistöyhtiön
peruskorjauksen kohteena olevat osakkeet ja rahoituksen kustannukset
tulevat kohdistumaan tilakeskuksen maksamaan
rahoitusvastikkeeseen.
Hankkeen toteutus ja aikataulu
Hankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2013.
Tekstiili- ja vaatetusalan opetuksen tilat sekä yhteiskäyttötilat on
tavoitteena saada käyttöön kesäkuussa 2014 ja koko hanke
valmistuvaksi marraskuussa 2014.
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta.
Rakennuttamistehtävät on suunniteltu tilattaviksi HKR-Rakennuttajalta.
Kiinteistön ylläpidosta vastaa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9.
Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman
hyväksymistä. Talous- ja suunnittelukeskus edellyttää kuitenkin, ettei
hankesuunnitelmassa alun perin liikuntatiloiksi suunniteltujen tilojen
muuttaminen opetuskäyttöön nosta hankkeen enimmäishintaa.
Lisäksi tilakeskuksen tulee varmistaa hankkeen toteutuksessa, että
korjaukset tehdään yhtiöjärjestyksessä sovitun vastuujaon mukaisesti
eikä yhtiölle kuuluvia korjauksia tehdä elleivät ne aiheudu tiloihin
tehtävistä korjauksista.
Kaupunginhallituksen kannanotto
Hanke liittyy osana kaupungin ammatillisen opetuksen tilajärjestelyihin,
jotka ovat tarpeen toisaalta oppilaitoskäytössä olevien rakennusten
peruskorjaustarpeen, toisaalta lisääntyvien opiskelijamäärien vuoksi.
Hankkeiden oikealla ajoituksella kyetään välttämään väistötilojen
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tarvetta ja siitä aiheutuvia lisäkustannuksia. Hankesuunnitelma on
näistä syistä perusteltu. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen
mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Meritalon hankesuunnitelma liitteineen

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Opetuslautakunta

Päätöshistoria
Talous- ja suunnittelukeskus 4.5.2012
HEL 2011-003645 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kyseessä on vuonna 1974
alun perin toimistotalokäyttöön valmistunut rakennus.
Meritalo sijaitsee osoitteessa Haapaniemenkatu 7-9 A. Meritalon
omistaa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9. Helsingin kaupunki
omistaa noin 44 % yhtiön osakkeista. Kaupungin omistamat tilat ovat
samassa rakennuksessa, jossa ei ole muita osakkeenomistajia.
Rakennuksen tiloihin tehdään perusparannuksena ja muutostöinä
ammattioppilaitoksen tilat.
Meritalo on sijainniltaan ja rakennuksena perusparannuksen jälkeen
sopiva Helsingin palvelualojen oppilaitoksen lisätiloiksi. Hankkeen
tavoitteena on rakentaa pysyvät, toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat
tekstiili- ja vaatetusalan sekä kauneudenhoitoalojen opetukselle.
Perusparannuksen yhteydessä uusitaan rakennuksen ilmanvaihto,
vesi- ja viemärijärjestelmät sekä valaistus ja muut sähköasennukset
vastaamaan uuden toiminnan tarpeita.
Hanke on ajoitettu toteutettavaksi osana ammattioppilaitosten
rakennus- ja peruskorjausketjua. Tekstiili- ja vaatetusalan opetus on
suunniteltu siirrettäväksi kokonaisuudessaan Roihuvuoren
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

19/2012

77 (252)

Kaj/4
14.05.2012
koulutusyksiköstä Meritaloon ennen kuin Roihuvuoren
perusparannustyöt alkavat. Meritalossa tekstiili- ja vaatetusalan
opetukselle on osoitettu 374 opiskelijapaikkaa, jossa on
noin 20 oppilaspaikan lisäys nykyiseen. Kauneudenhoitoalojen
opetukselle Meritalossa on osoitettu 310 opiskelijapaikkaa, jotka ovat
kaikki lisäpaikkoja alan opetukselle. Nykyiset opetustilat osoitteessa
Savonkatu 4 säilyvät edelleen käytössä.
Hankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2013.
Tekstiili- ja vaatetusalan opetuksen tilat sekä yhteiskäyttötilat on
tavoitteena saada käyttöön kesäkuussa 2014 ja koko hanke
valmistuvaksi marraskuussa 2014.
HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen
rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 24 140 000 euroa
(1 883 euroa/brm²) eli arvonlisäverollisena 29 647 000 euroa
(2 313 euroa/brm²) huhtikuun 2011 kustannustasossa
(RI = 102,9; THI = 154,3).
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7-9:n yhtiökokous on päättänyt
19.4.2012 ottaa po. tiloissa tehtäviin muutos- ja korjaustöihin
tarvittavan lainan, jonka rahoituskulut kohdistetaan tilojen osakkeiden
omistajalle eli kaupungille. Yhtiökokouksen päättämän lainotuksen
edellytyksenä on kaupungin omavelkainen takaus. Jatkossa tiloja
hallinnoiva kiinteistöviraston tilakeskus maksaa yhtiölle lainasta
aiheutuvat kulut rahoitusvastikkeessaan. Tilakeskus puolestaan perii
sisäistä vuokraa opetusvirastolta. Alustava kuukausivuokra-arvio on
220 436 euroa (19,61 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on
14,61 euroa m²/kk ja ylläpitovuokra 5,00 euroa/m²/kk).
Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että hankesuunnitelman jälkeen
opetuslautakunta on edellyttänyt, että suunnitellun opiskelijamäärän ja
aiottujen toimintojen sijoittuminen Meritaloon merkitsee suunniteltujen
liikuntatilojen (noin 400 m2) muuttamista opetuskäyttöön. Liikuntaan
soveltuvia voidaan vuokrata tarpeen mukaan oppilaitoksen
läheisyydestä. Talous- ja suunnittelukeskus edellyttää, että tilojen
muuttaminen opetuskäyttöön ei saa nostaa hankkeen enimmäishintaa.
Lisäksi tilakeskuksen tulee varmistaa hankkeen toteutuksessa, että
korjaukset tehdään yhtiöjärjestyksessä sovitun vastuujaon mukaisesti
eikä yhtiölle kuuluvia korjauksia tehdä elleivät ne aiheudu tiloihin
tehtävistä korjauksista.
Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa edellä mainituin edellytyksin
hankesuunnitelman hyväksymistä.
Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 17.11.2011 § 545
HEL 2011-003645 T 10 06 00

Kiinteistökartta H3 P4, Haapaniemenkatu 7-9 A

Päätös
Lautakunta päätti
- esittää kaupunginhallitukselle Meritaloon, Kiinteistö Oy
Haapaniemenkatu 7-9:n tiloihin suunnitellun ammattiopetuksen
lisätilojen rakentamisen 30.8.2011 päivätyn hankesuunnitelman
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 12 819 brm² ja
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
24 140 000 euroa eli arvonlisäverollisena 29 647 000 euroa huhtikuun
2011 kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.11.2011 § 222
HEL 2011-003645 T 10 06 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti lausua hankesuunnitelmasta kiinteistöviraston
tilakeskukselle seuraavaa:
Meritalo on sijainniltaan ja rakennuksena sopiva Helsingin
palvelualojen oppilaitoksen lisätiloille. Kuitenkin suunnitellun
opiskelijamäärän ja aiottujen toimintojen sijoittaminen Meritaloon
edellyttää liikuntatilojen sijoittamista muualle. Meritalon vieressä
sijaitsee Merihaan Pallohalli, jonka tiloja jo vuosia ovat hyödyntäneet
useat toisen asteen oppilaitokset. Tilakeskuksen tulisi lisätä
hankkeeseen ulkopuolelta vuokrattavat liikuntatilat. Lisäksi
oppilaitoksen edustajien hankesuunnitelman viitesuunnitelmista
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antamat kommentit tulee ottaa huomioon luonnossuunnitteluvaiheessa.
Erityisesti opetuslautakunta haluaa korostaa aikataulussa pysymisen
tärkeyttä, ei yksin Meritalon osalta vaan koko ammattioppilaitosten
rakennus- ja peruskorjausketjun onnistumisen vuoksi.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 581
V Taka-Töölön tontin 480/4 (Töölön kirkko) ja puistoalueen
asemakaavan muuttaminen (nro 12059)
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (TakaTöölö) korttelin nro 480 tontin nro 4 ja puistoalueen asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
1.11.2011 päivätyn piirustuksen nro 12059 mukaisena.
Käsittely
Esteelliset: Laura Rissanen, Tarja Kantola
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
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kartta, päivätty 1.11.2011
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 selostus, päivätty
1.11.2011, täydennetty 3.4.2012, päivitetty Kslk:n 3.4.2012 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuvat
Vuorovaikutusraportti 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012
Töölön kirkon lisärakennukset, asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12059 tehty muistutus ja...-osa päätöshistoriaa

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 4
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
2 mielipiteen esittäjää
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (TakaTöölö) korttelin nro 480 tontin nro 4 ja puistoalueen asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston
1.11.2011 päivätyn piirustuksen nro 12059 mukaisena.
Tiivistelmä
Tontin osoite on Topeliuksenkatu 4.
Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakennusten rakentamisen
kirkon ympärille kirkkoherranvirastoa sekä lasten ja nuorten taloa
varten. Uutta kerrosalaa on yhteensä 650 m². Kirkon suojelumerkintä
muutetaan kirkkolain nojalla tehdyksi suojelumerkinnäksi. Tonttia
kasvatetaan puistoalueelle 178 m², jotta nykyiset kirkon käytössä olevat
kulkuyhteydet olisivat tontin puolella.
Esittelijä
Lähtökohdat
Kaavoitustilanne
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta.
Alueella on kulttuurihistoriallisen ja maisemakulttuurin kannalta
arvokkaan alueen lisämerkintä. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
yleiskaavan mukainen.
Alueella on voimassa asemakaava nro 8044 (vahvistettu 21.8.1980).
Kaavan mukaan tontti on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialuetta (YK). Rakennusoikeutta on 1 500 k-m².
Kirkko on kaavassa suojeltu merkinnällä So.
Maanomistus
Tontin omistaa Helsingin seurakuntayhtymä.
Alueen yleiskuvaus
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Alue sijaitsee Taka-Töölössä kantakaupungin tiiviisti rakennetussa
kaupunkirakenteessa. Tontilla sijaitsee arkkitehti Hilding Ekelundin
suunnittelema Töölön kirkko. Tontin pohjoispuolella on
Topeliuksenpuisto, eteläpuolella arkkitehti Hilding Ekelundin ja
akateemikko Juha Leiviskän suunnittelemat koulurakennukset.
Topeliuksenkadun itäpuolella on Töölölle tyypillisiä asuinkerrostaloja ja
Töölöntori.
Palvelut
Alueella on hyvät kantakaupungin palvelut.
Luonnonympäristö
Alueella ei ole luonnonvaraista luonnonympäristöä. Tontilla oleva
kasvillisuus ja avokallio liittyvät saumattomasti Topeliuksenpuistoon ja
muodostavat yhdessä sen kanssa kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti
arvokkaan puistokokonaisuuden.
Suojelukohteet
Kirkkorakennus on voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu
merkinnällä So. Kirkkorakennus on suojeltu kirkkolain 14 luvun 2 §:n
nojalla.
Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
(RKY 2009, Taka-Töölön kerrostaloalue). Helsingin Taka-Töölön
kaupunginosan valtaosan muodostaa maan suurin yhtenäinen 1930luvun asuinkerrostalokorttelien alue, joka kuuluu kansainvälisen
DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin
merkkiteosvalikoimaan. Topeliuksenpuisto Töölön kirkon ja kirjaston
välissä on yksi harvoja muotopuistojamme. Töölön kirkon hahmossa ja
yksityiskohdissa on vaikutteita italialaisista maalaiskirkoista ja
renessanssiarkkitehtuurista. Vaaleaksi rapatun suorakaiteisen
runkohuoneen ulkoinen koristelu keskittyy muuta kirkkoa korkeammalla
kohoavaan pohjoispäätyyn. Kirkon pääoven yläpuolella on
kuvanveistäjä Gunnar Finnen betonireliefi Taivaalliset pidot.
Ympäristöhäiriöt
Autoliikenne aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa alueelle.
Topeliuksenkadun liikennemäärä on noin 10 000 ajoneuvoa/vrk ja
tontin kohdalla on bussipysäkit.
Asemakaavan muutoksen sisältö
Tavoitteet

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

19/2012

83 (252)

Kaj/5
14.05.2012
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Töölön seurakunnan
toimintojen keskittäminen Töölön kirkon lähelle rakentamalla
Topeliuksenkadun varteen kirkkoherranvirasto ja Välskärinkadun
varteen lastentalo. Uudisrakentaminen sovitetaan arvokkaaseen
ympäristöön.
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK)
Korttelialueelle saa rakentaa kaksi uudisrakennusta. Topeliuksenkadun
puoleinen kirkkoherranviraston rakennus on kaksikerroksinen. Sen
ensimmäinen kerros on tehtävä luonnonkivisenä. Rakennuksen
kerrosala on 400 m². Välskärinkadun puoleisen uudisrakennuksen
kerrosala on 250 m². Tontin kerrosala on yhteensä 2 150 m².
Rakennusalojen vesikaton ylin sallittu korkeusasema on +22,90. Tontti
kasvaa 178 m² puistoalueelle (tontin pinta-ala 4 409 m²), jotta kulku
kirkon pääovelle olisi tontin alueella. Ratkaisu seuraa Ekelundin
alkuperäistä ajatusta kirkon hahmosta.
Liikenne
Tontin pysäköinti on sijoitettu kirkon ja koulurakennuksen väliin.
Alueelle saa sijoittaa koulutontin 480/3 autopaikkoja. Autopaikkojen
enimmäismäärä on 17 paikkaa. Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä
on 15 paikkaa.
Palvelut
Tontille sijoittuu kirkkoherranvirasto, yleisiä seurakunnan diakoniatiloja,
nuorisotoiminnan tiloja sekä seurakunnan ylläpitämä päiväkoti.
Luonnonympäristö
Välskärinkadun varrelle on merkitty istutettavaksi puurivi olemassa
olevan puurivin jatkoksi. Tontin kaikki istutettavat alueet rakennetaan ja
istutetaan erillisen, puutarhahistorialliseen selvitykseen perustuvan
suunnitelman mukaisesti.
Suojelukohteet
Kirkkorakennuksen suojelumerkintä So korvataan merkinnällä srk-1,
kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla, kirkkohallituksen päätöksellä 8.6.2004
suojeltu kirkollinen rakennus. Korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä
Museoviraston lausunto.
Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue liitetään olemassa olevaan yhdyskuntateknisen huollon
verkostoon. Rakennukset voidaan liittää myös
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kaukojäähdytysverkostoon. Tontilla oleva kaupunkikaasun
jakeluverkoston asema siirretään pois tontilta.
Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Alue on kovapohjaista kitkamaata ja kalliota ja rakennettavuudeltaan
hyvä. Alueelle rakentamisessa joudutaan louhimaan kalliota.
Alueella ei ole tiedossa maaperän pilaantuneisuutta.
Ympäristöhäiriöt
Topeliuksenkadun puolella rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan
kokonaisääneneristävyydelle, on LAeq 70 dB.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa näkymiin Topeliuksenkadulla ja
Välskärinkadulla. Töölön kirkko peittyy osittain katsottaessa sitä
Töölöntorilta, Topeliuksenkadun puolelta ja vastapäisen rakennuksen
alimmista kerroksista. Lisärakennukset noudattavat alkuperäistä
ajatusta Töölön kirkon hahmosta. Uudisrakennukset tuovat uuden
ajallisen kerrostuman kuitenkin siten, että alueen arvojen voidaan
katsoa säilyvän. Koulun pysäköinnin osittainen sijoittaminen kirkon
tontille helpottaa koulun välituntipihan käyttöä. Topeliuksenkadun
puoleinen vanha kallioleikkaus louhitaan uudisrakennuksen tieltä.
Kallioleikkauksen edustalla oleva kaupunkikaasun jakeluverkoston
asema siirretään pois tontilta. Uudisrakennusten tieltä kaadetaan puita
ja pensaita. Välskärinkadulla puurivi eheytyy. Töölön seurakunnan
yleisöpalvelujen tilat paranevat. Töölön kirkkoon saadaan
Topeliuksenkadun puolelta esteetön käynti. Puistoalueen muuttaminen
tontiksi ei vaikuta ympäristöön. Kaavamuutoksella ei ole taloudellisia
vaikutuksia kaupungille.
Toteutus
Helsingin seurakuntayhtymä rakennuttaa uudisrakennukset kaavan
tultua voimaan. Topeliuksenkadun puolella toteuttaminen edellyttää
kaasun jakeluverkoston aseman siirtoa.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Helsingin seurakuntayhtymä on 30.11.2009 hakenut asemakaavan
muuttamista siten, että Töölön kirkon tontille voisi rakentaa kaksi
uudisrakennusta.
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Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (päivätty 13.10.2010).
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty kaavaselostuksen
liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Töölön kirjastossa ja
viraston internetsivuilla 25.10.–12.11.2010.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen, Museoviraston,
rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston kanssa.
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa pidetyssä neuvottelussa todettiin,
että vaikka alue on RKY-aluetta, kaavamuutoksesta ei ole tarpeen
pitää erillistä viranomaisneuvottelua.
Ennen lautakuntakäsittelyä kaupunkikuvaneuvottelukunta ja
Museovirasto antoivat lausuntonsa uudisrakennusten luonnoksista.
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Topeliuksenpuiston puoleisen
tontin osan käsittelyyn, lisärakennuksen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin
ja Töölön kirkon suojelumerkintään.
Rakennusviraston ja kaupunginmuseon ilmoittamat asiat on otettu
huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa siten, että
Topeliuksenpuiston puoleisesta rinteestä on poistettu katsomon
merkintä.
Museoviraston ilmoittamat asiat on otettu huomioon teettämällä
vaihtoehtoisia tarkasteluja lisärakentamisesta ja muuttamalla kirkon
suojelumerkintää esitetyllä tavalla. Vaihtoehtoja on arvioitu
yhteistyössä Museoviraston kanssa.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 17
mielipidekirjettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Yksi aloite alueen
suunnittelusta jätettiin ennen asian tuloa vireille.
Mielipiteet kohdistuivat pääasiassa lisärakentamiseen
Topeliuksenkadun puolella. Lisärakentamista pidettiin mahdottomana
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rakennuksen arkkitehtuurin, korkeuden, sijoittelun sekä kirkon ja
Töölön kaupunginosan suojelutavoitteiden vuoksi.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
lisärakentamista tutkittiin kaavatyön aikana muutamalla vaihtoehdolla.
Rakennuksen arkkitehtuuria kehitettiin paremmin Taka-Töölön
ympäristöön sopivaksi.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten
kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin.
Ehdotuksen nähtävillä olo, muistus ja lausunnot
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
2.12.2011–4.1.2012. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten
töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristökeskus,
kaupunginmuseo, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko
Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Gasum Oy,
Museovirasto sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus).
Muistutus
Asunto Oy Topeliuksenkatu 3 a toteaa, että vuorovaikutusmenettelyssä
esitetyistä useista vastustavista mielipiteistä huolimatta
kaupunkisuunnittelulautakunta ei ole muuttanut kaavaehdotusta.
Kaavamuutos kohdistuu RKY-alueeseen. Töölön kirkko on suojeltu
kirkkolain nojalla. Kaavamuutos on lainvastainen, koska se ei ota
riittävällä tavalla huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Kaavan toteutuessa Topeliuksenkadun puoleinen lisärakennus on liian
korkea ja massiivinen ja se peittää Töölön kirkon näkyvistä
Töölöntorilta ja Topeliuksenkadulta katsottaessa. Pihalle ei saa sijoittaa
koulun pysäköintipaikkoja. Puita ei saa kaataa. Suunnitelmasta on
tehtävä vaihtoehtoja. Vaihtoehtona esitetään koko rakennusoikeuden
sijoittamista Välskärinkadun varteen tai Topeliuksenkadun puoleisen
osan rajoittamista yhteen kerrokseen. Valtuuston tulee hylätä esitetty
asemakaavanmuutos tai ainakin palauttaa se uuteen valmisteluun,
missä otetaan tarkemmin huomioon ympäristön säilyttämisvaatimus.
Vastine
Laajennusten vaihtoehtoja on tutkittu yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston, Museoviraston, Helsingin
seurakuntayhtymän, Töölön seurakunnan ja Arkkitehtuuritoimisto Käpy
ja Simo Paavilaisen kanssa.
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Museovirasto ja Uudenmaan ELY-keskus katsovat lausunnoissaan,
että asemakaavan muutosehdotuksessa annettujen tarkkojen
kaavamääräysten johdosta kaavamuutos ei ole ristiriidassa alueen
kulttuuriympäristön arvojen säilymisen kanssa.
Asemakaavan muutosehdotusta ei ole tarkistettu muistutuksen
johdosta.
Lausunnot
Ympäristökeskuksella, pelastuslautakunnalla, Helsingin Energia liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ja Gasum Tekniikka Oy:llä ei ole
huomautettavaa. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan
hyväksymistä seuraavin huomautuksin: Rakennusvirastolle ei aiheudu
kustannuksia muutoksen johdosta. Topeliuksenpuiston puoleista
kallioketoa hoidetaan luonnontilaisena alueena.
Kiinteistölautakunta toteaa, että asemakaavan toteuttaminen edellyttää
kiinteistöjärjestelyjä kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän välillä.
Kaavamuutos ei nosta tontin rakennusoikeutta merkittävästi, joten
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen
mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.
Kaupunginmuseo ilmoittaa, että Museoviraston ja kaupunginmuseon
sopiman työnjaon mukaisesti asemakaavan muutosehdotuksesta
lausuu Museovirasto.
Museovirasto puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä sillä
perusteella, että Topeliuksenkadun puoli on ollut
suunnittelulähtökohdiltaan vaikea ratkaista, mutta nyt
asemakaavamääräyksin edellytetty ja havainnekuvissa esitetty
luonnonkivinen pohjakerros toimii nykyisen muuri- ja kalliopenkereen
tavoin kirkkopihan jalustana. Asemakaavan muutosehdotuksen voi
katsoa täyttävän valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet suojellun
kirkkorakennuksen kaupunkikuvallisen merkityksen kannalta.
Suunnitelma tontin täydennysrakentamiseksi on kehittynyt siten, että
rakentaminen sopeutuu osaksi arvokasta kirkkoympäristöä ja
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
täydentäen kirkon kokonaisuutta pihapiireineen. Istutettavilta alueen
osilta on kaavamääräyksessä aiheellisesti edellytetty historialliseen
selvitykseen perustuvaa kunnostussuunnitelmaa, mikä edesauttaa
alueen puistokokonaisuuteen liittyvän kallioketomaisen luonteen
säilymistä. Kirkon srk-1 -merkintä on muutettu Museoviraston
aiemmassa lausunnossa esittämään muotoon.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että
asemakaavaehdotuksessa esitettyjen uudisrakennusten
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rakennusalojen sijoittelu ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema
sekä määräys julkisivumateriaaleista antavat edellytykset
valtakunnallisesti merkittävään Taka-Töölön kulttuuriympäristöön
kuuluvan Töölön kirkon, puiston ja kaupunkikuvan huomioon
ottamiseen hallitulla tavalla. Töölön kirkolla on asianmukainen
suojelumerkintä ja määräys. Arvokas ympäristö asettaa
arkkitehtisuunnittelulle korkeat tavoitteet.
Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu lausuntojen johdosta.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.
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
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kartta, päivätty 1.11.2011
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 selostus, päivätty
1.11.2011, täydennetty 3.4.2012, päivitetty Kslk:n 3.4.2012 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuvat
Vuorovaikutusraportti 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012
Töölön kirkon lisärakennukset, asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12059 tehty muistutus ja...-osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali
1

Ilmakuva

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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

19/2012

89 (252)

Kaj/5
14.05.2012
2 mielipiteen esittäjää
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseo
2 mielipiteen esittäjää

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 552
Pöydälle 07.05.2012
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
07.05.2012 Pöydälle
Esteelliset: Laura Rissanen, Tarja Kantola
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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.04.2012 § 132
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Ksv 1881_1, Topeliuksenkatu 4, karttaruutu G3/S4

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 1.11.2011 päivätyn 14.
kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 480 tontin 4 ja puistoalueen
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kaupunginhallitukselle
puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus ja
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.
Päätöksen jakelu:
- kaupunginhallitus
- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************
Käsittely
03.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Varapuheenjohtaja Soininvaara ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
08.11.2011 Ehdotuksen mukaan
01.11.2011 Pöydälle
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037110
anna-patynen(a)hel.fi
Eila Saarainen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37225
eila.saarainen(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218
riitta.salastie(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255
seija.narvi(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 43
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 S4, Topeliuksenkatu 4
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Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Töölön
kirkon lisärakennuksia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta
nro 12059 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on
tehnyt tontin 14480/4 omistaja Helsingin seurakuntayhtymä.
Muutoksen tavoitteena on keskittää Töölön seurakunnan toiminnot
Töölön kirkon lähelle. Kaavamuutos mahdollistaa kirkkoherranviraston
ja lasten ja nuorten talon rakentamisen tontille.
Asemakaavan muutoksessa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten tontista 14480/4 (YK) ja kaupungin omistamista
puistoalueen osista (14-9903-102) muodostetaan uusi YK-tontti
14480/5. Tontille on merkitty kaksi uutta rakennusalaa, joiden kerrosala
on yhteensä 650 k-m².
Tontille 14480/5 on merkitty kaksi pysäköintialuetta, joille kaavamääräysten mukaan saa sijoittaa myös kaupungin omistaman koulutontin
14480/3 autopaikkoja.
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kiinteistöjärjestelyjä kaupungin
ja Helsingin seurakuntayhtymän välillä. Mikäli koulutontin autopaikkoja
sijoitetaan tontille, edellyttää se erillisen rasitesopimuksen laatimista.
Kaavamuutos ei korota tontin 14480/4 arvoa merkittävästi, joten
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen
mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä tontin omistajan kanssa.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen
johdosta.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.01.2012 § 37
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
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Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakennusten rakentamisen
kirkon ympärille kirkkoherranvirastoa (400 k-m2) sekä lasten- ja
nuortentaloa (250 k-m2) varten. Kirkon suojelumerkintä muutetaan
kirkkolain nojalla tehdyksi suojelumerkinnäksi. Tonttia kasvatetaan
puistoalueelle 178 m2, jotta olemassa olevat kirkon käytössä olevat
kulkuyhteydet olisivat tontin puolella.
Topeliuksen puiston on pääosin rakennettu, mutta siihen liittyy myös
luonnontilaisia alueita. Töölön kirkon pohjoisen puoleisella rinteellä on
kallioketo, jota hoidetaan luonnontilaisena alueena. Kirkon tontti on
osin tässä rinteessä.
Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan muutoksen
johdosta.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä edellä
mainituin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jaakko Haapanen, arkkitehti, puhelin: 310 38607
jaakko.haapanen(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.01.2012 § 5
HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös
Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 14.
kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 480 tontin 4 ja puistoalueen
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12059.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.
Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Kari Virtanen
Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233
raila.hoivanen(a)hel.fi
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HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 582
V Palvelusetelikokeilun jatkaminen
HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012
Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta
Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta
Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2013 jatkamaan 25.8.2010 §183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
Tiivistelmä
Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 § 183 palvelusetelikokeilusta
seuraavasti:
1 oikeuttaa terveyslautakunnan toteuttamaan 30.6.2012
mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja
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päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:
- ne suun terveydenhuollon palvelut, jotka on tällä
hetkellä hoidettu maksusitoumuksin
- kaupunginsairaalan endoskopiatoiminta (=
tähystystutkimukset)
- psykiatrian psykoterapiat (yksilö-, perhe-, taide- ja
ryhmäterapiat)
2 oikeuttaa sosiaalilautakunnan toteuttamaan 30.6.2012
mennessä seuraavat palvelusetelikokeilut ja
päättämään pilotoinnissa tarvittavista toimenpiteistä:
- lapsiperheiden kotipalvelu
- vammaisten henkilökohtainen apu
- sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65vuotiaille vammaisille henkilöille
- vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
- lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)
- henkilökohtainen budjetointi (vanhusten palvelut
- vanhusten päivätoiminta
- omaishoitajien lomitus
3 oikeuttaa kaupunginhallituksen osoittamaan vuonna
2010 käyttövaroihin varatusta 1,0 miljoonan euron
määrärahasta tarvittavan rahoituksen
palvelusetelikokeiluja varten.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että
täytäntöönpanossa kiinnitetään erityistä huomiota
palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät
ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön
ja ehdot. (Sirpa Puhakka)
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että
palvelusetelikokeilu ei saa lisätä palvelujen
tuloperusteista eriytymistä. (Tuomas Rantanen)
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Kaupunginhallitus päätti 30.8.2010 § 945 valtuuston päätöksen
täytäntöönpanosta seuraavasti:
1 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia noudattamaan
palvelusetelikokeilujen päätöksenteon järjestämisessä
sekä rekisterin- ja luettelonpidossa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia
(24.7.2009/569),
2 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia pikaisesti
tekemään yhteisesti valmistellut esitykset
kaupunginhallituksen käyttövaroihin vuonna 2010
varatun palvelusetelikokeilumäärärahan käytöstä,
3 kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia huolehtimaan
palvelusetelikokeilujen seurannasta ja arvioinnista
sekä antamaan kaupunginhallitukselle väliraporttinsa
ja, mikäli kokemukset puoltavat palvelusetelien
käyttöä, tekemään samalla tarvittavat esityksensä
palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta
vakiinnuttamisesta johtosääntömuutoksineen
31.1.2012 mennessä,
4 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa
valmistelemaan palvelusetelikokeilut yhteistyössä ja
valmistelussa hyödyntämään Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston (Sitra) kuntaohjelman
palvelusetelihankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä
sekä Sitran kokoamia valtakunnallisia tietoja
soveltuvin osin,
5 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa ottamaan
huomioon palvelusetelikokeilujen valmistelussa
pääkaupunkiseudun muiden kuntien toteuttamat ja
vireillä olevat palvelusetelihankkeet sekä tekemään
pääkaupunkiseudulla yhteistyötä erityisesti
tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisessä sekä
6 kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa
kiinnittämään erityistä huomiota
palvelusetelikokeilusta tiedottamiseen, jotta käyttäjät
ja potentiaaliset käyttäjät tuntevat palvelujen sisällön
ja ehdot.
Sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta ovat antaneet väliraporttinsa
palvelusetelikokeilusta ja lisäksi esittäneet palvelusetelikokeilun
jatkamista 1.7. - 31.12.2012 sekä johtosääntötasoisesti palvelusetelin
vakinaistamista yhdeksi palvelujen järjestämistavaksi 1.1.2013 lukien.
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Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2012 palauttaa palvelusetelikokeilun
jatkamisen uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelijä
Palvelusetelikokeilun väliraportit
Sosiaalilautakunta toteaa (7.2.2012) mm., että asiakkaan
valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin käyttöä laajentamalla on
sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista. Eniten palvelusetelin
käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden kotipalvelussa ja
vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Näihin palveluihin on myös
löytynyt palveluntuottajia. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain
mukaisessa palveluasumisessa palvelusetelin käyttö on rajoittunut
lähinnä yksittäisten asiakkaiden erikoistilanteisiin. Lasten
kerhotoiminnan, vanhusten päivätoiminnan ja omaishoitajien
lomituksen palvelusetelipilotit ovat osoittautuneet asiakasmäärien ja
käyttöalueiden osalta kehitystyötä vaativiksi. Henkilökohtaisen
budjetoinnin palvelusetelikokeilu toteutetaan osana vanhusten
palvelujen vastuualueen Lauttasaari-hanketta vuoden 2012 aikana.
Palvelusetelin arvon määrittelystä saatuina kokemuksina lautakunta
toteaa, että määrittely vaikuttaa sekä asiakkaiden että
palveluntuottajien toimintaan. Palvelusetelin arvolla voidaan vaikuttaa
tuottajien halukkuuteen tarjota palveluja palveluseteliasiakkaille,
kilpailun asteeseen yksityisellä sektorilla ja myös asiakkaiden
omavastuuosuuden oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri
tuloluokissa.
Terveyslautakunta (14.2.2012) on todennut mm., että
palvelusetelikokeilut ovat käynnistyneet hyvin ja terveyskeskus on
onnistunut kokeilun kohdentamisessa. Kaupunginsairaalassa on ollut
1.1.2011 alkaen käynnissä palvelusetelipilotti paksunsuolen
endoskopiatoiminnassa. Psykiatriassa on ollut käynnissä pilotti
15.1.2011 alkaen lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiatoiminnassa
(yksilö-, perhe-, taide- ja ryhmäterapiat). Suun terveydenhuollossa on
ollut 15.2.2011 alkaen palvelusetelipilotti maksusitoumuksin hoidetussa
toiminnassa. Palveluntuottajia on ilmoittautunut runsaasti, vaikka
ensimmäistä ilmoittautumista on pidetty työläänä ja byrokraattisena.
Palvelusetelinkäyttäjiä on ollut noin 8 000. Palveluseteli sopii palvelun
tuottamistavaksi erityisesti silloin, kun omassa toiminnassa on jonoja ja
on tarve nopeasti lisätä kapasiteettia.
Sosiaalilautakunnan lausunto sisältyy päätöshistoriaan.
Terveyslautakunnan lausunto, josta ilmenee lautakunnassa toimitettu
äänestys ja jätetty eriävä mielipide, sekä lautakuntien raportit ovat
kokonaisuudessaan esityslistan liitteinä.
Palvelusetelikokeilun jatkaminen
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Sekä sosiaali- että terveyslautakunta esittävät kaupunginvaltuuston
25.8.2010 § 183 päättämän palvelusetelikokeilun jatkamista 1.7. 31.12.2012. Lisäksi lautakunnat esittävät palveluseteliin liittyvän
päätöksenteon ottamista parhaillaan valmisteltavina oleviin sosiaali- ja
terveystoimen sekä päivähoidon uusiin johtosääntöihin, siten että
palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi palvelujen järjestämistavaksi
1.1.2013 alkaen.
Molemmat lautakunnat toteavat, että onnistuakseen palvelusetelien
käyttö edellyttää selkeää tiedottamista potilaille ja asiakkaille,
palveluntuottajille ja omalle henkilökunnalle. Joustava ja sujuva
palvelusetelin käyttö edellyttää lisäksi sähköistä
tietojärjestelmäkokonaisuutta helpottamaan hallinnollista työtä. Sekä
sosiaalivirasto että terveyskeskus ovat osallistuneet yhteistyössä
Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Kouvolan kanssa
tietojärjestelmäratkaisun määrittelytyöhön. Tämän työn jatkon osalta
päätökset on tarkoitus tehdä myöhemmin.
Lautakuntien antamien palvelusetelikokeilun väliraporttien perusteella
kaupunginhallitus katsoo, että palvelusetelikokeilut ovat olleet
toteuttamiskelpoisia ja lisänneet palvelusetelilain tarkoituksen
mukaisesti asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja siten
parantaneet palvelujen saatavuutta. Väliraportoinnin perusteella
palvelusetelijärjestelmän toimivuutta ja sujuvuutta on tarpeen vielä
kehittää. Tarpeellista lisätietoa ja tukea kehittämistyöhön on
saatavissa, kun terveyskeskuksessa valmistuu ulkoisena arviointina
tehtävä selvitys hammashoitoketjujen toimivuudesta. Palvelusetelilain
tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa
palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää
kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.
Palvelusetelien käytön kustannusvaikutuksia on selvitetty lautakuntien
antamissa raporteissa, mutta yksiselitteisten johtopäätösten tekeminen
kaikista toistaiseksi suhteellisen lyhyen ajan käynnissä olleista
kokeiluista ei ole ollut mahdollista. Toiminnan kehittämisen ja
palvelujen saumattoman jatkumisen vuoksi kaupunginhallitus katsoo,
että palvelusetelikokeilua on syytä jatkaa kaupunginvaltuuston
9.5.2012 tekemässä palvelusetelikokeilun jatkamisen palauttamista
koskevassa päätöksessä tarkoitetuin tavoin vuoden 2013 loppuun
saakka. Toiminnan vakinaistaminen on mahdollista valmistella ja tuoda
päätettäväksi vasta seuraavan raportoinnin perusteella.
Johtosääntötasoisesti toiminnan vakinaistamista ei voida vielä esittää.
Terveyslautakunta on tehnyt esitykset myös palvelusetelin käyttöön
liittyvän tiedottamisen lisäämisestä, palvelusetelin arvon päivittämisestä
ja tietojärjestelmäyhteistyön jatkamisesta. Kaupunginhallitus toteaa,
että, terveys- ja sosiaalilautakunnilla on johtosääntöjensä 6 §:n 3
kohdan nojalla oikeus päättää palvelusetelin arvon määrittämisestä.
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Muista terveyslautakunnan tekemistä esityksistä on mahdollista
päättää kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto
hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä
1

2

3

4

kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia
noudattamaan palvelusetelikokeilujen päätöksenteon
järjestämisessä sekä rekisterin- ja luettelonpidossa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu
lakia (24.7.2009/569),
kehottaa terveyskeskusta, sosiaalivirastoa ja talousja suunnittelukeskusta valmistelemaan
palvelusetelien käyttöä edistävän sähköisen
tietojärjestelmän kehittämistä,
kehottaa terveyskeskusta ja
sosiaalivirastoa lisäämään palvelusetelikokeilusta
tiedottamista, jotta henkilökunta, asiakkaat, potilaat ja
palveluntuottajat tuntevat palvelujen sisällön ja ehdot
sekä
kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa
apulaiskaupunginjohtajaa huolehtimaan
palvelusetelitoiminnan arvioinnista ja väliraportoinnin
valmistelusta 31.3.2013 mennessä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012
Terveyslautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta
Sosiaalilautakunnan väliraportti palvelusetelikokeilusta
Sosiaalilautakunnan väliraportin liite, kirjallisuuskatsaus

Tiedoksi
Terveyslautakunta
Sosiaalilautakunta
Teknisen palvelun lautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
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Oikeuspalvelut
Stj-rooteli

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 09.05.2012 § 112
HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle
uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
09.05.2012 Palautettiin
Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun
aikana.
Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli
valtuutettu Kati Peltola valtuutettu Johanna Sumuvuoren kannattamana
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi
uudelleen niin, että palvelusetelikokeilua jatketaan vuoden 2013
loppuun. Päätös palvelusetelijärjestelmän vakinaistamisesta voidaan
tehdä vasta riittävän kokeilun ja arvioinnin jälkeen.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei
voittaa, on valtuutettu Kati Peltolan palautusehdotus hyväksytty.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Ehdotan, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian
valmisteltavaksi uudelleen niin, että palvelusetelikokeilua jatketaan
vuoden 2013 loppuun. Päätös palvelusetelijärjestelmän
vakinaistamisesta voidaan tehdä vasta riittävän kokeilun ja arvioinnin
jälkeen.
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Jaa-äänet: 39
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth,
Sture Gadd, Juha Hakola, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva
Krohn, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho,
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna
Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna
Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen,
Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen
Ei-äänet: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo
Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö
Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna
Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Tarja Kantola,
Jessica Karhu, Emma Kari, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi
Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari
Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka,
Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka
Vainikka, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia
Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren
Poissa: 1
Lasse Liemola
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle
uudelleen valmisteltavaksi.
Keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut että,
kaupunginvaltuusto päättää:
1. merkitä tiedoksi terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan
palvelusetelikokeilun väliraportit.
2. oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan sekä tulevan
sosiaali- ja terveyslautakunnan jatkamaan kokeiluja tarvittaessa
vuonna 2013 niin, että palvelusetelikokeilua ei kuitenkaan laajenneta
eikä vakinaisteta.
3. kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia ja tulevaa sosiaali- ja
terveyslautakuntaa selvittämään kaupungin omien palvelujen
kehittämiseen perustuvia vaihtoehtoja palvelusetelien käytölle.
Lisäksi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara oli ehdottanut
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
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Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto tutkii mahdollisuutta
korottaa omaishoidon palvelusetelin arvoa tai korvaa sen muulla
tavalla, niin että omaishoitaja voi pitää lakisääteiset lomapäivänsä
palkkaamalla sijaisomaishoitajan kotiinsa.
Valtuutettu Yrjö Hakasen ja valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran
ehdotukset raukesivat.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.04.2012 § 449
HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa terveyslautakunnan ja
sosiaalilautakunnan 1.7.2012 - 31.12.2012 jatkamaan 25.8.2010 §183
päätettyjä palvelusetelikokeiluja.
Käsittely
23.04.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Palautusehdotus:
Outi Ojala: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
palvelusetelikokeilua jatketaan vuoden 2013 loppuun. Päätös
palvelusetelijärjestelmän vakinaistamisesta voidaan tehdä vasta
riittävän kokeilun ja arvioinnin jälkeen.
Kannattajat: Osku Pajamäki
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
palvelusetelikokeilua jatketaan vuoden 2013 loppuun. Päätös
palvelusetelijärjestelmän vakinaistamisesta voidaan tehdä vasta
riittävän kokeilun ja arvioinnin jälkeen.
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Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Juha Hakola, Kimmo
Helistö, Elina Moisio, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen,
Ville Ylikahri
Ei-äänet: 6
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Outi Ojala, Osku
Pajamäki, Johanna Sumuvuori
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Outi Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteen:
Koska kokeiluaika palvelusetelijärjestelmän käytöstä on ollut varsin
lyhyt, vain runsas vuosi, ei ole syytä vielä tehdä päätöstä järjestelmän
vakinaistamisesta, vaan jatkaa kokeilua vielä vuoden 2013 ajan ja
vasta sitten arvioinnin perusteella päättää vakinaistamisesta.
16.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 23
HEL 2011-009993 T 05 00 00

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen selvityksen:
Sosiaalivirastossa on tällä hetkellä käynnissä kaupunginvaltuuston
25.8.2010 (183 §) tekemän päätöksen nojalla seuraavat
palvelusetelikokeilut:
- lapsiperheiden kotipalvelu
- vammaisten henkilökohtainen apu
- sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille
monisairaille henkilöille
- vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
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- lasten kerhotoiminta (lasten päivähoito)
- vanhusten päivätoiminta
- omaishoitajien lomitus.
Väliraporttina sosiaaliviraston palvelusetelikokeiluista voidaan todeta,
että asiakkaan valinnanvapauden lisääminen palvelusetelin käyttöä
laajentamalla on sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista. Aiemmin
käyttöön otetun vanhusten palveluasumisen palvelusetelin
käyttökokemusten perusteella tiedettiin, että uuden palvelujen
tuottamistavan käyttöön ottaminen ja toiminnan vakiintuminen vaatii
aikaa. Palvelusetelikokeiluista ja vakinaisessa käytössä olevasta
vanhusten palveluasumisen palvelusetelistä saatujen kokemusten
perusteella palveluseteli tulisi vakinaistaa yhdeksi omia palveluja
täydentäväksi tuottamistavaksi Helsingissä.
Käyttäjiltä ja tuottajilta saatu palaute esimerkiksi lapsiperheiden
kotipalvelun palvelusetelistä on ollut lähtökohtaisesti positiivista.
Sosiaalivirastossa käynnissä olevista yhteensä seitsemästä kokeilusta
eniten palvelusetelin käyttäjiä on tähän saakka ollut lapsiperheiden
kotipalvelussa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Näihin
palveluihin on myös löytynyt palveluntuottajia.
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen
palvelusetelin käyttö on rajoittunut lähinnä yksittäisten asiakkaiden
erikoistilanteisiin, joissa palveluja ei muilla tavoin ole ollut mahdollista
järjestää joustavasti. Lasten päivähoidon kerhotoiminnan palvelusetelin
osalta asiakasmääriin on saattanut vaikuttaa kunnallisen
kerhotoiminnan ja sen markkinoinnin lisääminen sekä elokuussa 2011
alkanut maksuttomuuskokeilu. Kerhotoimintaa tarjoavat sosiaaliviraston
lisäksi myös seurakunnat ja erilaiset järjestöt. Vanhusten
päivätoiminnan osalta oli jo kokeilun alkuvaiheessa tiedossa, että
aloitettavassa ryhmässä tulee olla vähintään 15 asiakasta ennen kuin
tuottaja pystyy käynnistämään päivätoimintapaikan. Tästä syystä
päivätoiminnan palvelusetelin vakiintuminen tulee viemään aikaa ja
palveluntuottajien kanssa on yhteistyössä kehitettävä uusia tapoja
markkinoida ja ohjata asiakkaita palvelusetelin piiriin.
Omaishoitajien lomituksen palvelusetelin käyttöalue on kokeilun
perusteella osoittautunut vanhuspalveluissa liian suppeaksi.
Omaishoitajilla on tarvetta saada hoidettava lyhytaikaishoitoon pidemmäksi aikaa kuin pelkästään lakisääteisinä lomapäivinä. Usein
lakisääteiset vapaapäivät ja muu lyhytaikaishoito yhdistetään samalle
hoitojaksolle, jolloin pelkästään lakisääteiseen vapaaseen kohdentuva
palveluseteli ei palvele asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.
Palveluseteliä tulee kehittää siten, että se kattaa myös muun kuin
lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon hoivayksikössä.
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Vanhusasiakkaiden näkökulmasta tulee myös pohtia, löytyykö
palvelusetelin avulla keinoja tukea omaishoitoperheiden (hoitajan ja
hoidettavan) yhteistä kuntoutumista. Sekä vammaisten että iäkkäiden
palvelusetelin käyttäjien näkökulmasta palveluseteliä tulee kehittää
siten, että sillä voi ostaa esimerkiksi lyhytaikaishoidon tai muun vapaan
järjestämiseksi palvelua kotiin.
Yleisesti voidaan todeta, että palvelusetelin arvon määrittely vaikuttaa
sekä asiakkaiden että palvelun tuottajien toimintaan. Helsingin
kaupungin sosiaaliviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
Terveys- ja sosiaalitalouden yksikön sekä Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan palvelusetelin
arvolla voidaan vaikuttaa tuottajien halukkuuteen tarjota palveluja
palveluseteliasiakkaille, kilpailun asteeseen yksityisellä sektorilla ja
myös asiakkaiden omavastuuosuuden oikeudenmukaiseen
jakautumiseen eri tuloluokissa.
Lisäksi sosiaalilautakunta päätti edellä selvitetyn perusteella esittää,
että sosiaalilautakunta oikeutetaan 1.7.2012–31.12.2012 päättämään
palvelusetelikokeiluista sekä niissä tarvittavista toimenpiteistä.
Sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon toiminnan uudistamiseen
liittyvät johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa
kevätkaudella 2012. Tässä yhteydessä tulee huomioitavaksi myös
palveluseteliin liittyvän päätöksenteon sisällyttäminen virastojen
johtosääntöihin.
Käsittely
07.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksensa kolmannen, sanalla
"Väliraporttina" alkavan kappaleen viimeisen virkkeen loppuosan, joka
kuului: "yhdeksi palvelujen tuottamistavaksi Helsingissä", kuulumaan
seuraavasti: "yhdeksi omia palveluja täydentäväksi tuottamistavaksi
Helsingissä".
Merkittiin lisäksi, että esittelijä muutti Esittelijä -osion toiseksi viimeisen
kappaleen alun "Tutkimuksen johtopäätöksinä" kuulumaan seuraavasti:
"Tämän tutkimuksen johtopäätöksinä".
17.01.2012 Pöydälle
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Marjo Lindgren, johtava asiantuntija, puhelin: 310 43526
marjo.lindgren(a)hel.fi
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§ 583
Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta
2011
HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle
arviointikertomuksesta vuodelta 2011 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden
arviointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien
ja suositusten johdosta.
Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee pyytämään hallintokunnilta
selvityksen mihin toimenpiteisiin on ryhdytty arviointikertomuksessa
esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta. Selvitys tullaan
toimittamaan kaupunginvaltuustolle.

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät
toimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja
koordinoimisessa tulee vahvistaa.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa tietotekniikan ohjauksesta, että kaupungin
nykyisessä johtamisjärjestelmämallissa ja vahvojen hallintokuntien
periaatetta noudatettaessa vastuut ovat linjaorganisaatiossa.
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Johtosääntöjen perustella virastojen päälliköillä on vastuu omista
organisaatioistaan.
Tietotekniikan kehittämiseen ja ohjaukseen on käytettävissä
talousarvion ohjausvälineet eli talousarvion laatimis- ja
noudattamisohjeet ja kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta.
Kaupunginhallitus on myös 30.1.2012 hyväksynyt Helsingin kaupungin
tietotekniikkaohjelman vuosille 2012–2014.
Tietotekniikkaohjelmaan sisältyy kaupunkiyhteisen tietohallinnon
ohjausmallin täsmentäminen. Kehittämisessä ohjauselimien rakenne ja
roolit uudistetaan, kokonaisarkkitehtuurijohtamista vahvistetaan,
hankeohjausta ja hankejohtamista parannetaan ja kaupunkiyhteisiä ITpalveluja laajennetaan. Tietohallinnon kaupunkiyhteiset ohjauselimet
ovat kaupunginjohtajan johtama kaupungin tietotekniikkaohjelman
koordinointiryhmä, rahoitusjohtajan johtama tietohallinnon
hankeohjausryhmä ja tietotekniikkapäällikön johtama
tietohallintopalvelujen ohjausryhmä.
Tietotekniikkaohjelmaan sisältyvä ohjauksen kehittäminen sisältää
arviointikertomuksen suosituksen suuntaisen kehittämisen. Ohjelmaan
liittyen on jo käynnissä tietotekniikan ohjausta kehittävä
valmennusohjelma. Tietotekniikkaohjelman 2012–2014 toteuttamisen
edetessä talous- ja suunnittelukeskus valmistelee tarvittaessa
toimenpide-ehdotuksia ohjauksen kehittämiseksi.
Tietotekniikan ohjaukseen sekä organisaatioiden välisiin vastuisiin ja
tehtäviin liittyvät muutokset tulee valmistella osaksi seuraavan
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Samassa yhteydessä tulee
tarkastella tietotekniikan ohjauksen uudistamistarpeiden vaikutukset
johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä kuvata sisäiseen
valvontajärjestelmään mahdollisesti tehtävät muutokset vastaavasti.

2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi
2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- liikuntaviraston tulee kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan siten,
että ne tukevat toiminnan perustehtäviä ja strategiaa, kuten
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009. Vastaavasti
liikuntaviraston tulee noudattaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden
toteutumatietojen dokumentoinnista annettua ohjetta, kuten
tarkastuslautakunta on suositellut vuonna 2010.
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- sosiaaliviraston tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteidensa
sisällön ja mittaamisen tarkkuuteen.
- asuntotuotantotoimiston mahdollisuuksia toteuttaa MA-ohjelman
vaativia tuotantotavoitteita tulee parantaa hallintokuntarajat ylittävillä
prosesseilla tonttitarjonnan turvaamiseksi.
- lasten ja nuorten palveluiden, tilahallinnon ja tietotekniikan tavoitteista
on muodostettava useampaa virastoa koskevia sitovia tavoitteita.
- talousarvion investointien toteutumisen seuranta on tehtävä samalla
tarkkuustasolla kuin alkuperäinen talousarvio.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirasto on käynnistänyt vuonna
2011 uuden liikuntastrategian valmistelun, jonka viitekehyksenä
käytetään Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012.
Tavoitteena on, että uusi liikuntastrategia valmistuu vuoden 2012
aikana ja toimenpiteet sisällytetään Helsingin kaupungin
strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. Tässä yhteydessä kehitetään
liikuntatoimen sitovia toiminnallisia tavoitteita niin, että ne ovat
johdettavasti paremmin koko kaupungin yhteisistä tavoitteista.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirastossa tulee kehittää
tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti sitovien toiminnallisten
tavoitteiden kuvausta ja dokumentointia.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaaliviraston tavoiteasetannasta, että
tilinpäätöksen 2011 yhteydessä on tehty joitakin huomioita talousarvion
sitovista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä
toiminnallisten tavoitteiden dokumentoinnista ja tarve on tunnistettu.
Kaupunginhallitus toteaa, että MA-ohjelman kaupungin omaan
tuotantoon liittyvien tavoitteiden toteutumisesta vastaavia keskeisiä
hallintokuntia ovat asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto
ja kiinteistövirasto. Tälläkin hetkellä on yhteistyökäytännöt, joissa
otetaan kaavoitusvaiheessa huomioon tonttitaloudelliset seikat kuten
pysäköinti, tehokkuus ja kaavamääräykset ja myöhemmin tontin
varauksissa ja niitä luovutettaessa ATT:n tuotannolle soveltuvan
tonttitarjonnan. Tontinluovutuksessa on otettava huomioon ATT:n
tarpeiden lisäksi muun monipuolisen asuntotuotannon tarvitsemat
tontit. Lisäksi kaupungin omistamien tonttien luovutuksessa tulee ottaa
huomioon vuokrauksista ja myynneistä saatavat tulot.
Kaupunginhallitus toteaa, että erityisesti tulevalla strategiakaudella ja
talousarvioissa tulee ohjata strategian avulla virastojen
tavoiteasetantaa siten, että useampia virastoja koskevia sitovia
tavoitteita tulee mm. edellä mainittuihin aihealueisiin.
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Kaupunginhallitus toteaa, että investointeja seurataan alkuperäisen
talousarvion tasolla. Vuosineljänneksittäin julkaistavissa ennusteissa
on selkeämpää esittää investoinnit talousarvioluvuittain kuin
talousarvion kohta- tai alakohtatasolla. Tekstiosassa on olennaisimpia
investointeja ja hankkeita käsitelty tarkemmalla talousarvion kohta tasolla ja esitetty mahdolliset talousarvion poikkeamat.

2.6 Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa nykyistä selkeämmin
strategiaohjelman tavoitteista, kuten tarkastuslautakunta on suositellut
vuonna 2010.
- hallintokuntien tulee pyrkiä lisäämään sitovien toiminnallisten
tavoitteidensa merkittävyyttä.
- sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden välistä yhteyttä
tulee vahvistaa.
- luottamushenkilöiden osallistumista tavoitteiden asettamiseen tulee
vahvistaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että se on mm. talousarvion laatimisohjeissa
ja muissa kannanotoissaan korostanut toiminnallisten tavoitteiden
yhteyttä strategiaohjelmaan. Nykyinen valtuuston päättämän
strategiaohjelman menettely on jo lisännyt hallintokuntien tavoitteiden
valmistelun yhteyttä valtuuston päättämään strategiaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden
määrittelyssä merkittävyyden arviointi ja lisääminen ei ole
yksiselitteinen tehtävä. Tavoitteiden asettamisessa virastoissa ja
liikelaitoksissa tehdään valmistelu pohjautuen mm. lainsäädäntöön,
muihin kansallisiin linjauksiin sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen päätöksiin. Sitovista tavoitteista päätettäessä
niiden merkitys arvioidaan ensin lauta- ja johtokunnissa, sitten
kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Merkittävyyden
arviointi tapahtuu useassa vaiheessa ja on perusteltua olettaa, että
talousarvioon sisältyvät tavoitteet ovat käyneet läpi huolellisen
ennakkoarvioinnin.
Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden yhteyttä on vahvistettu mm. arvioimalla toimenpiteiden
tuottavuusvaikutuksia talousarviossa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöt osallistuvat
tavoitteiden asettamiseen niin kaupunki- kuin lautakuntatasolla
talousarvioprosessin useassa eri vaiheissa: mm. valtuuston
lähetekeskustelu, kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeistus, lauta- ja
johtokuntien valmistelevat seminaarit, lauta- ja johtokuntien
talousarvioehdotuskäsittely, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely
ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely.

3. Kaupungin talouden arviointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- talouden tila on saatu kohenemaan veroprosentin korotuksen avulla.
Samalla kuitenkin velkaantuminen lisääntyi. Toimintamenojen kasvua
on saatu hillittyä.
- talouden haasteet ovat niin merkittäviä, että toimintamenojen kasvu
tulee saada pysähtymään. Tämä voidaan toteuttaa vain poliittisella
tasolla, arvioimalla uudelleen palvelutuotannon volyymia, sisältöä,
rakennetta ja tuottamistapoja.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2011 kaupungin
toimintamenojen kasvua saatiin hillittyä selvästi edellisten vuosien
tasosta. Kaupungin nettolainanotto oli 115 milj. euroa korkean
investointitason vuoksi. Nettolainanotto oli kuitenkin selvästi pienempää
kuin vuosina 2010 ja 2009.
Vuonna 2012 on tavoitteena jatkaa vuonna 2011 toteutunutta matalaa
toimintamenojen kasvun tasoa. Vuoden 2012 talousarvio lähtee
voimassa olevan strategiaohjelman mukaisesta tavoitteesta, että
kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua.
Vaikka menotaso vuonna 2012 toteutuisikin talousarvion tasolla, niin
tällöinkään ei kuitenkaan tulla pääsemään koko strategiakauden osalta
kyseiseen tavoitteeseen. Lisäksi ennakkotiedot talousarvion
toteutumisesta vuoden 2012 osalta viestivät siitä, että eräissä
määrärahakohdissa talousarvion taso tullaan ylittämään ja siten
strategiakauden 2009–2012 toimintamenokasvutavoitteen
toteutuminen näyttää entistäkin epätodennäköisemmältä.
Edelleen vuoden 2013 talousarvion raamin lähtökohtana on
toimintamenojen osalta strategiaohjelman mukainen tavoite. Raamin
mukaan vuoden 2013 kaupungin yhteenlasketut toimintamenot
kasvavat +2,2 %. Vuodelle 2013 ennakoitu kustannustason nousu sekä
väestönkasvu huomioiden tähän menokasvutasoon sisältyy yhteensä
noin prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.
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Vuodesta 2013 eteenpäin kaupungin talouden tasapainon
saavuttamisessa on edelleen avaintekijänä toimintamenokasvun
pitäminen matalana. Talouden tasapainotavoitteet tuleville vuosille
sekä tavoitteisiin pääsemiseksi käytettävät keinot tullaan
määrittelemään vuosien kaupungin 2013–2016 strategiaohjelmassa.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että vaikka tarkastuslautakunta toteaa,
että toimintamenojen kasvu tulee saada pysähtymään palveluja
arvioimalla, sisältyy silti myös arviointikertomukseen useita kehotuksia
määrärahojen turvaamisesta (kohdat 4.3.1 lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden laajentaminen, 4.3.2
kiinteistöviraston resurssit, 4.5.1 viheralueiden rakentaminen, 4.6.1
kotipalvelujen saatavuus, 4.6.4 kouluterveydenhuollon lääkärit, 4.7.1
koulupudokkuutta ehkäisevät toiminnot). Arviointikertomukseen ei
sisälly yhtään ehdotusta määrärahojen vähentämiskohteista.

4. Toiminnan arviointi
4.1 Kaupunkitasoiset arvioinnit
4.1.1 Johtamisen strategian toteutuminen
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- lähitulevaisuudessa talouden heikentymisen sekä toimintaympäristön
muutosten ja monimutkaisuuden vuoksi johtamistaidossa tulee
korostumaan kokonaisuuksien hallinta. Tämä tulee ottaa huomioon
johtajien rekrytoinnissa ja koulutuksessa.
- johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja
seuraavat niiden toteutumista. Näiden prosessien johtamiseen tulee
kytkeä myös luottamuselimet.
- kaupungilla tulee olla ennakoivaan henkilöstöpolitiikkaan liittyvä
varautumissuunnitelma johtajien eläköitymistä varten.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaikessa johtamiskoulutuksessa ja valmennuksessa korostetaan johtamisen kokonaisvaltaisuutta ja
verkostojen hyödyntämisen tärkeyttä. Hallintokuntarajat ylittävien
prosessien tunnistaminen ja yhteistyöstä sopiminen on kuluvan
strategiakauden tärkeitä painopisteitä. Viime vuonna toteutettiin
virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden koko vuoden kestänyt
ohjelma, jonka keskeinen teema olivat juuri hallintokuntarajat ylittävät
prosessit. Tämä näkökulma on otettu huomioon kuluvan vuoden
tulospalkkiojärjestelmissä.
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Kaupungin hallinnossa sovellettavassa tulosjohtamisen määritelmässä
korostetaan kokonaisuuksien hallintaa: Helsingin hallinnossa
tulosjohtamisella tarkoitetaan toiminnan kokonaisvaltaiseen
tarkasteluun, tuloksellisuuteen ja yhteistyöhön perustuvaa
johtamistapaa. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeissa
todetaan, että hallintokunnissa jatketaan, vuosina 2008–2009
suoritettujen johtamisen ja suorituskyvyn itsearvioinnin tuloksena
määriteltyjen kehittämishankkeiden läpivientiä. Tavoitteena on myös,
että virastot ja laitokset tekevät EFQM-pohjaisen itsearvioinnin kerran
valtuustokaudessa. Seuraava kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailu
järjestetään vuonna 2012 osana Laatukeskuksen Excellence Finland kehitysohjelmaa. Kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailussa ja
itsearvioinneissa käytettävä EFQM-malli on viitekehys, jota voidaan
käyttää kokonaiskuvan muodostamiseksi organisaatiosta.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja
seuraavat niiden toteutumista. Toimialarajat ylittäviä prosesseja on
kehitetty vuosina 2010 – 2011 toteutetussa ylimmän johdon
valmennuksessa ”Tulevaisuuden palvelujen johtaminen”.
Hallintokuntien välistä yhteistoimintaa on edistetty toimialarajat
ylittävien prosessien osalta vuonna 2012 johtajiston 17.8.2011 ja
5.10.2011 tulospalkkiojärjestelmistä tekemien päätöksen mukaisesti.
Päätösten mukaan tulospalkkiojärjestelmiin integroitiin mukaan viisi
toimialarajat ylittävää prosessia. Myös prosessien omistajuus
määriteltiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin johtamisjärjestelmän
kehittämistä tulee edelleen jatkaa huomioiden toimialarajat ylittävät
prosessit ja niiden johtaminen. Tähän kuuluu mm. selkeiden johtamisja ohjausroolien sekä vastuiden määrittely. Ennen kuin voidaan ryhtyä
ohjaamaan ja seuraamaan esimerkiksi tarkastuslautakunnan
mainitsemia toimialarajat ylittäviä prosesseja, tulee ne tunnistaa ja
määritellä.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset kaupungin
johtamisjärjestelmän kehittämiseksi valmistellaan osana seuraavan
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi,
että samalla voidaan määritellä luottamuselinten rooli sekä foorumit
toimialarajat ylittävien prosessien johtamisessa.
Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus on laatinut virastojen ja
liikelaitosten käyttöön henkilöstötarpeiden ennakoinnin välineen, jota
on jo sovellettu kaikissa hallintokunnissa. Ennakoinnin kohteena ovat
kaikki henkilöstöryhmät, myös esimiesasemassa olevat.
Henkilöstösuunnittelu on toistaiseksi ollut virasto- ja liikelaitoskohtaista.
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Tulevalla strategiakaudella on tarkoitus hyödyntää ennakoinnin tuloksia
koko kaupunkia koskevan henkilöstösuunnitelman laatimiseksi. Tämä
suunnitelma sisältää myös esimieskuntaa koskevia kannanottoja.

4.1.2 Tuottavuuden mittaaminen ja tuottavuuskehitys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen
on tärkeää, mutta myös palvelujen laatu ja vaikuttavuus on turvattava.
Tästä syystä virastojen ja liikelaitosten tulee pyrkiä tuloksellisuutta
laajemmin kuvaavien tuottavuusmatriisien kehittämiseen.
- tuotos-panos -mittaria käyttävien hallintokuntien tulee raportoida
tilinpäätöksessä tuottavuuskehityksen lisäksi palvelun laatua ja
vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden muutokset.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee päivittää tuottavuuslaskentaa
koskeva vuoden 1990 ohje ja julkaista yleispiirteinen ohje
matriisilaskennasta.
- virastojen ja liikelaitosten on kuvattava tuottavuustietojen esittämisen
yhteydessä, mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.
- virastojen ja liikelaitosten tulee esittää myös tuottavuutta heikentävät
tekijät siinä tapauksessa, että tuottavuuden arvioidaan laskevan.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin toiminnan tuottavuuden ja
taloudellisuuden parantaminen on keskeinen ja strategiaohjelman
mukainen tavoite. Tuloksellisuutta laajemmin kuvaavien
tuottavuusmatriisien kehittämistä on tehty talous- ja
suunnittelukeskuksen johdolla valtuustokauden aikana.
Kaupunginhallitus toteaa, että tilinpäätöksessä palvelujen laatua ja
vaikuttavuutta raportoidaan ensisijaisesti sitovien toiminnallisten
tavoitteiden avulla. Talousarvion sitovien ja muiden tavoitteiden tulisi
sisältää riittävällä tasolla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat
mittarit.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on
johtajistokäsittelyssä päättänyt 30.11.2011 tuottavuuden mittaamisesta.
Kaupungin virastojen ja liikelaitosten sekä niiden toimintojen
tuottavuuden mittaamisessa käytetään kullekin virastolle ja
liikelaitokselle parhaiten sopivaa
tuottavuuden mittaamistapaa. Mittaamistavat ovat: (1) suoritepohjainen
tuotos/panos – laskenta, (2) jalostusarvolaskenta, (3)
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monimuuttujamalliin perustuva matriisilaskenta ja (4)
asiantuntijaorganisaation monimuuttujamalliin perustuva
matriisilaskenta. Päätöstä tehtäessä matriisipohjaista tuottavuuden
mittaamista oli kehitetty sosiaalivirastossa, rakennusviraston
pysäköinninvalvonnassa, nuorisoasiainkeskuksessa,
ympäristökeskuksessa ja kulttuurikeskuksessa. Osa virastoista ja
liikelaitoksista on katsonut, että vanha tuottavuuden mittaamistapa
tuotos/panos on edelleen perusrakenteeltaan riittävä. Laskentaan
sisältyviä suoritteita ja niiden välisiä painoarvoja on ajantasaistettu.
Kaupunginhallituksen 26.3.2012 hyväksymiin talous- ja
suunnittelukeskuksen valmistelemiin talousarvion 2013 laatimisohjeisiin
sisältyy kaupunginjohtajan tuottavuuden mittaamispäätöksen mukainen
ohjeistus. Laatimisohjeiden mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus
laskee kaupunkikohtaisen tuottavuuskehityksen vuosittain vuodesta
2012 alkaen.
Tuottavuuden mittaamisen kehittämisessä on otettu askel
yksilöllisemmän kehittämisen suuntaan. Valittu linja painottaa
valmennusta ja konsultointia. Tuottavuuden mittaustapojen edelleen
jatkuvasti kehittyessä kirjallinen opas tai ohje ei pysy ajan tasalla.
Matriisilaskennasta on talous- ja suunnittelukeskuksen tilaamana ja
Oiva Akatemian avustamana järjestetty useita valmennustilaisuuksia
muuttuvine esimerkkeineen. Tässä jatkuvan kehittämisen tilanteessa
on katsottu, että valmennustilaisuuksien luentokalvot sekä
mittaamisesta tehtyjen julkaisujen ja myös tulevien väitöskirjojen
suomenkielinen materiaali on riittävä. Lisäksi talous- ja
suunnittelukeskuksen asiantuntijat konsultoivat virastoja ja liikelaitoksia
mittaamisen kehittämisessä.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se tulee edelleen vuosittaisissa
talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeissa tarkentamaan
tuottavuuden mittaamisen ja tuottavuuden parantamisen ohjeistusta
sekä tuottavuuden kehittymisen seurantaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja liikelaitosten on kuvattava
tuottavuustietojen esittämisen yhteydessä myös talousarviossa
riittävällä tarkkuudella mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.
Kaupunginhallitus toteaa tuottavuutta heikentävien tekijöiden
esittämisestä, että hallintokuntien tehdessä vuonna 2011 esityksiä
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelmaan sosiaalivirasto ja opetusvirasto
esittivät euromääräisen arvion eräiden toimenpiteiden vaikutuksesta
tuottavuuden heikentymiseen. Kaupunginhallitus toteaa, että
tuottavuutta laskevat tekijät tulee esittää päätöksentekijöille
päätösesityksen perusteissa.
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Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kuten arviointikertomuksen sivulla
28 todetaan, sekä kaupungin että kansallisella tasolla suurin haaste on
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä opetuksen heikko
tuottavuuskehitys. Kaupungin toiminnassa on olennaista löytää keinoja
suurten palvelualojen tuottavuuden lisäämiseen ja mittaamisen on
palveltava tätä päämäärää. Sama haaste on koko kuntakentällä, sillä
tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien
koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus heikkeni
vuonna 2010.

4.1.3 Helsinki-Vantaa -selvityksen tulosten hyödyntäminen
hallintokunnissa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää Helsinki-Vantaa selvityksen perusteella annetuissa lausunnoissaan esittämänsä
kehittämistoimenpiteet opetustoimen esimerkin mukaisesti. Myös
yksittäistä sektoria koskeva kehittäminen on tärkeää.
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ja vastuuvirastojen tulee käynnistää
asuntotuotannon, kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi
hallintokuntien välisiä yhteishankkeita Vantaan parhaiden käytäntöjen
mukaisesti.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 14.12.2011
käsittelemässä aineistossa koskien Helsinki-Vantaa-selvityksen
hyödyntämistä kaupungin toiminnan kehittämisessä käytiin läpi
yksityiskohtaisesti vertailun tulokset ja mahdollisuudet hyödyntää niitä.
Kaupungin eri hallintokunnat jatkavat palvelujen kehittämiseksi
yhteistyötä niin Vantaan kuin muiden kaupunkien kanssa sekä
virkamies että luottamushenkilötasolla.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin ja näkee
tärkeänä kehittää ja nopeuttaa kokonaisprosessia kaavoituksesta
tontinluovutukseen. Prosessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon
laadullisten tekijöiden ohella tontinluovutuksesta saatavat vuokra- ja
myyntitulot.

4.1.4 Kaupungin henkilöstömäärän kehitys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- henkilöstömäärän kasvun hillitsemiseksi tulee lisätä työn tuottavuutta,
tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta parantavia toimia, kuten
toimivan informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä,
toimintamallien uudistamista ja työhyvinvointiin panostamista.
- henkilöstökeskuksen tulee seurata, onko palkkasumman kehitys
yleisen ansiotason nousun sekä tasa-arvoa edistävien palkkaohjelmien
mukaista. Poikkeamille on oltava perustelut.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan kannanottoon
henkilöstömäärän kasvun hillitsemisestä. Henkilöstökeskuksessa
meneillään oleva HR-tietojärjestelmähanke ja siihen liittyvä HRprosessien yhtenäistäminen luovat omalta osaltaan mahdollisuuksia
HR-toiminnoissa sekä siihen liittyvissä oheistoiminnoissa tarvittavien
työpanosten vähentämiseen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin palkkasumman kehittymistä
tulee verrata ensisijaisesti kunta-alan palkkakehitykseen.
Henkilökuntarakenteen eroavuuksista johtuvista syistä siitä voi olla
perusteltuja poikkeamia. Naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien
palkkausjärjestelyjen edistäminen kuuluu osaksi virastojen ja
liikelaitosten palkitsemisohjelmien kokonaisuutta.
Palkkasumman kehityksen seurannan välineitä kehitetään talous- ja
suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen ja taloushallintopalvelu liikelaitoksen yhteistyönä.

4.1.5 Työhyvinvointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- henkilöstökeskuksen tulee kehittää kaupungilla käytössä olevia
palkitsemisen periaatteita ja menettelytapoja, koska henkilöstö on niihin
vähiten tyytyväinen.
- henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian tulee järjestää esimiehille ja
työntekijöille koulutusta työpaikkakiusaamisen tunnistamiseksi ja
ehkäisemiseksi.
- työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla tulee kartoittaa ja seurata
tarkemmin. Henkilöstökeskuksen tulee kehittää keinoja kiusaamiseen
puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka palkitsemista koskeva kysymys
saa matalan arvon työhyvinvointikyselyssä, on vaikea arvioida, onko
Helsingin kaupungin henkilöstö palkitsemiseen muiden kuntien
henkilöstöä tyytymättömämpää. Helsingissä on käytössä useita
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

19/2012

117 (252)

Kj/3
14.05.2012
sellaisia palkitsemiskeinoja, joita muualla kuntasektorilla käytetään
hyvin vähän. Näitä ovat esim. tulospalkkiot ja kannustuslisät.
Palkitsemista on kehitetty strategiaohjelmassa määritellyllä tavalla.
Tavoitteiden toteuttamiseen sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tarjoavan
palkitsemisen kehittämistä jatketaan edelleen. Työhyvinvointikyselyssä
seurataan erityisesti myös sitä, miten oikeudenmukaiseksi henkilöstö
kokee palkitsemisen.
Epäasiallisen kohtelun torjumiseksi on valmisteltu monipuolinen
toimenpideohjelma. Ohjelmaan sisältyy muun muassa vuonna 2011
uudistettu ”Helsingin Hengessä – sopua ja sovittelua” - opas, joka
sisältää kaupungin toimintaohjeen ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja
sovitteluun. Opasta hyödynnetään suunnitelmallisesti työyhteisöissä ja
erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Keskeistä on vahvistaa esimiesten
osaamista ja valmiuksia puuttua poikkeamatilanteisiin päättäväisesti ja
viivytyksettä. Henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja Oiva
Akatemian yhteistyönä selvennetään toimijoiden rooleja tuettaessa
esimiehiä ja johtoa ristiriitatilanteiden hoitamisessa.
Epäasiallisen kohtelun torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä on laadittu
myös viestintäsuunnitelma. Henkilöstökeskus kartoittaa ja seuraa
jatkuvasti työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla käytettävissä olevin
keinoin.

4.1.6 Energiansäästötoimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja konserniyhtiöiden
energiansäästötavoitteiden määrää.
- hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä niitä
koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvion
laatimisohjeissa on ohjeistettu hallintokuntia laatimaan tai päivittämään
sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma
viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelmaan tulee
sisällyttää kuvaus käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välisestä
yhteistyöstä pyrittäessä rakennusten oikeanlaisen energiatehokkuuden,
ylläpidon ja käytön aikaansaamiseen. Valmiit toimintasuunnitelmat
tullaan julkaisemaan energiansäästöneuvottelukunnan nettisivuilla
säästöideoiden ja -käytäntöjen jakamiseksi hallintokuntien kesken.
Keskeisten toimenpiteiden selvittämiseksi energiansäästötavoitteen
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saavuttamisessa HKR-Rakennuttaja tarjoaa apuaan hallintokuntien
toimintasuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä sekä käytännön
toimenpiteiden suorittamisessa. Kaupunginhallitus katsoo ohjeistuksen
olevan toistaiseksi riittävää.
Kaupunginhallitus toteaa, että energiansäästötoimenpiteet tulee laittaa
tärkeysjärjestykseen siten, että rakennusten energiatehokkaaseen
käyttöön liittyvät toimenpiteet asetetaan etusijalle ja
takaisinmaksuajaltaan pitkät ja kalliit toteutetaan myöhemmin.

4.1.7 Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- terveyskeskuksen on uuden terveydenhuoltolain johdosta
järjestettävä uusi tiedottamiskierros ja koulutusta päätöksenteon
terveysvaikutusten nopeasta ennakkoarvioinnista.
- ohjeen käytön markkinointi ja koulutus tulee kohdentaa sellaisille
virastoille, jotka tekevät kuntalaisten terveyteen liittyviä päätösesityksiä,
mutta jotka eivät vielä käytä nykyistä ohjetta.
- ohjeen käytössä voidaan joustaa niissä tapauksissa, joissa terveyteen
liittyviä päätöksiä ei tehdä tai jos käytössä on jokin yksityiskohtaisempi
tai laajempi päätöksenteon terveysvaikutusten
ennakkoarviointimenetelmä.
Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviossa vuodelle 2012 mainitaan,
että terveyskeskuksen laatima ohje, "Päätösesityksen valmistelu ja
nopea terveysvaikutusten arviointi", on kaikkien hallintokuntien
käytettävissä ja sen käyttöönottoa jatketaan omassa ja muissa
hallintokunnissa tarjoamalla koulutusta ja tukea.

4.2 kaupunkikonsernin arvioinnit
4.2.1 Konsernijaoston aseman ja konserniohjeen vertailu suurissa
kaupungeissa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin hajanaisen hallintorakenteen vuoksi konsernijaoston
asemaa tulee täsmentää ja vahvistaa siten, että se kykenee nykyistä
aktiivisemmin tarkastelemaan konserniyhteisöjen ja niistä muodostuvan
kokonaisuuden toimivuutta ja rakennetta.
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- keskeisimmille tytäryhteisöille tulee asettaa toiminnallisia tavoitteita ja
niitä tulee seurata konsernijaostossa. Tytäryhteisöille tulee luoda
toimialoittaiset strategiat ja pyrkiä lisäämään tytäryhteisöjen
toimialakohtaista yhteistyötä.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen siltä osin,
että konsernijaoston asemaa on syytä edelleen täsmentää ja vahvistaa
konserniyhteisöjen kokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että vertailtaessa Helsingin ja
muiden suurten kaupunkien konserniohjausta, ei ensisijainen
johtopäätös ole toteamuksessa mainittu Helsingin hajanainen
hallintorakenne vaan Helsingin kaupunkikonsernin monipuolisuus ja
laajuus muihin kaupunkeihin verrattuna. Tämä ei johdu vain Helsingin
koosta vaan myös tarjolla olevan palveluvalikoiman laajuudesta ja
laadusta. Lisäksi Helsinki pääkaupunkina sekä seudun ja maan
keskuksena järjestää monia palveluja, jotka eivät kuulu muiden
kaupunkien tarjontaan. Monissa näissä palveluissa konserniyhteisöt
ovat luonteva tapa organisoida palvelujen järjestäminen. Näistä syistä
johtuen Helsingin konsernirakenne eroaa muista suuristakin
kaupungeista.
Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee tulevien vuosien talousarvio- ja
strategiavalmistelussa antamaan linjaukset tavoitteiden asettamisesta
tytäryhteisöille. Kaupunginhallitus katsoo, että toimialoittaisten
strategioiden sijaan tytäryhteisöjen tulee noudattaa
kaupunginvaltuuston hyväksymää kaupungin strategiaohjelmaa.
Tytäryhteisöjen toimialakohtaisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena
tulee olla parempi palvelu kaupunkilaisille ja kaupunkikonsernin
tuottavuuden lisääminen.

4.2.2 Konserniohjauksen tehostamistoimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- konsernijohdon tulee arvioida konsernikokonaisuuden
tarkoituksenmukaisuus, tarvittaessa ulkopuolisen konsultin avulla, ja
selvittää yhteisökohtaisesti kunkin yhteisön konserniin kuulumisen
tarpeellisuus.
- konsernijohdon tulee arvioida, voidaanko oman toimen ohessa
johdettuja yhteisöjä johtaa virkatyönä osana yhteisöä hallinnoivan
viraston toimintaa, ja onko yhteisön toiminnan organisointi
yhtiömuotoon perusteltua.
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- ennakkosuostumuspyynnöt tulee laatia kirjalliseen muotoon ja
dokumentoida asianmukaisesti.
- tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksenä
oli, että konserniohjauksen tehostamisen toimenpiteet ovat tuottaneet
tulosta. Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se hyväksyy nykyisellään kaksi
kertaa valtuustokaudessa tytäryhteisökohtaiset omistusta,
kehittämisvisiota ja toiminnan tavoitteita koskevat omistajapoliittiset
linjaukset, joissa mm. otetaan kantaa kunkin yhteisön konserniin
kuulumisen tarpeellisuuteen ja organisaatiomuotoon.
Konsernikokonaisuuden kattavampi tarkoituksenmukaisuuden arviointi
ja mahdolliset uudistamisehdotukset on luonteva valmistella osaksi
seuraavaa strategiaohjelmaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että nykyistä ennakkosuostumuskäytäntöä
voidaan pitää riittävänä.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.

4.2.3 Liikuntakonsernin omistajaohjaus
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee selvittää Jääkenttäsäätiön
omistuksessa olevien yhtiöiden yhdistämisestä syntyvät hyödyt ja
haitat.
- kaupungin omistajaohjausta liikuntakonsernin yhteisöissä tulee lisätä
asettamalla niille yhteisiä toiminnallisia tavoitteita.
- Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistamien
yhteisöjen ja liikuntaviraston tulee strategiaohjelman tavoitteen
mukaisesti selvittää mahdollisuuksia toiminnalliseen ja hallinnolliseen
yhteistyöhön.
- kiinteistöviraston tulee selvittää Helsingin kaupungin omistamien
liikuntapaikkojen sisältämä korjausvelka ja ottaa se huomioon
toiminnan suunnittelussa.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston
työohjelmaan tullaan sisällyttämään Jääkenttäsäätiön omistuksessa
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olevien yhtiöiden yhdistymisestä syntyvien hyötyjen ja haittojen
selvittäminen.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntatoimen konserniohjauksen
tehostamisessa tulisi pyrkiä painottamaan liikunnan tavoiteasetantaan
perustuvaa konserniohjausta. Liikuntapalvelujen tuottavien
kaupunkiyhtiöiden, säätiöiden ja kaupungin välille tulisi määritellä
tarkemmin eri toimijoiden väliset roolit ja velvoitteet ja asettaa yhteisiä
tavoitteita. Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviovalmistelussa
tullaan virastojen ja liikelaitosten tavoin konserniyhteisöille asettamaan
tavoitteita.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että
Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistavien
yhteisöjen ja liikuntaviraston välisen hallinnollisen ja toiminnallisen
yhteistyön mahdollisuudet on perusteltua selvittää.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittämisestä ja toteaa, että
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittäminen kattavasti on tärkeää.
Liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa pääasiassa
liikuntavirasto. Liikuntavirasto on vuokrannut osan käytössä olevista
rakennuksistaan kiinteistöviraston tilakeskukselta pääomavuokralla.
Tilakeskus on omalta osaltaan selvittänyt rakennustensa korjausvelan
ja seurannut sen kehittymistä pitkään. Liikuntaviraston tulisikin selvittää
korjausvelka liikuntapaikoistaan siihen soveltuvalla menetelmällä ja
käyttää saatua tietoa korjausohjelmissaan ja toiminnassaan.

4.3 Toimialarajat ylittävät arvioinnit
4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee
varmistaa erillisrahoituksen jälkeenkin. Sosiaali- ja terveystointa ja
sivistys- ja henkilöstötointa johtavien apulaiskaupunginjohtajien sekä
virastopäälliköiden on varmistettava työn kaupunkitasoinen koordinointi
ja yhteistyö virastojen välillä hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi.
- hankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia – kuten EasySport toiminta – on laajennettava yläasteikäisiin ja soveltuvin osin toisella
asteella opiskeleviin.
- terveyskeskuksen ja opetusviraston tulee parantaa
kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa siten, että oppilaiden
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pääsy koululääkärin, -psykologin, ja -kuraattorin vastaanotolle
helpottuu.
- vaikka ehdotetut toimenpiteet kasvattavat menoja lyhyellä tähtäimellä,
toimenpiteet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät kustannuksia pitkällä
tähtäimellä.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvioehdotuksen
laatimisohjeissa todetaan Khn kannantotoissa, että LASU-rahoista
teetetään vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana ja päätetään
sen jälkeen, missä muodossa toimintaa jatketaan.
Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseen ja
terveyserojen supistamiseen panostetaan mm. neuvolatoiminnasta ja
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen mukaisesti
sekä erilaisilla hankkeilla (mm. Tukevasti alkuun ja Tsemppari
hankkeet) ja toimintamalleilla (mm. äitien EPDS masennusseula, laajat
terveystarkastukset ja LaSu:n kuuluva Hyve 4-v). Neuvolan sekä kouluja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa painotetaan
terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin, että huomioidaan
resurssien kohdentaminen palveluja enemmän tarvitseville. Oppilas ja
opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa.
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja
ammattikuntien väliset roolit. Neuvola ja koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa korostuu hallintokuntien välinen yhteistyö
toimintamallien kehittämisessä.
Kaupunginhallitus ei pidä mahdollisena laajentaa matalankynnyksen
liikuntapalvelujen kohdentamista myös vuosiluokille 7-10 ja
lukioasteelle ilman, että tehostetaan nykyisiä toimintamalleja ja rakenteita ja ilman, että kohdennetaan uudelleen taloudellisia
resursseja.

4.3.2 Rakentamisen ja kiinteistönhoidon vastuut
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- hankesuunnittelun ohjaus, rakentamisen valvonta sekä kiinteistöjen
ylläpidon ohjaus ja valvonta tulee toteuttaa riittävillä ja osaavilla
resursseilla eri hallintokunnissa.
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- HKR-Rakennuttajan ja Staran tulee yhdessä kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa kehittää edelleen yhteistyötään, jotta
rakennuttaminen ja rakentamisen valvonta sujuvat paremmin.
- kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Palmian on kehitettävä edelleen
yhteistyötään laadukkaan kiinteistönhoidon turvaamiseksi.
- kiinteistöviraston tilakeskuksella tulee olla riittävät resurssit
kiinteistöjen teknisen arvon säilyttämiseen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 26.3.2012
vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä
taloussuunnitelmaehdotuksen 2013–2015 laatimisohjeiden käsittelyn
yhteydessä, että talous- ja suunnittelukeskus tekee yhteistyössä
rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sekä
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan rooteleiden kanssa syyskuun 2012 loppuun
mennessä kokonaisselvityksen kaupungin toimitilojen omistamisesta,
ylläpidosta ja rakentamisesta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa
ratkaisuehdotuksia, miten näiden toimintojen kustannustehokkuutta ja
palvelun laatua voidaan parantaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan
tarkastuskertomuksesta esiin nostettuja ongelmia.

4.4. Kaupunginjohtajan toimialaan liittyvät arvioinnit
4.4.1 Innovaatiorahaston tarkoitus ja määrärahojen käyttö
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- innovaatiorahaston toiminnan jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta
tulee vakavasti harkita. Selkeää näyttöä rahaston tarkoituksen
toteutumisesta ei tullut arvioinnissa esille. Koska avustuksia on
myönnetty osin puutteellisin perustein, kaupunginhallituksen tulee
kiinnittää erityistä huomiota hakemusten perusteisiin ja hankkeiden
talousarvioihin.
- taloudellisesti merkittävissä ja monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä
kevyt väliarviointi siitä, onko hankkeella saavutettavissa se tavoite,
johon pyritään. Kaikista hankkeista on laadittava loppuarviointi.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee valmistella tarvittavat muutokset
innovaatiorahaston sääntöihin. Kaupunginhallituksen tulee tarkentaa
avustusten myöntämisperusteita sekä tarvittaessa esittää
kaupunginvaltuustolle innovaatiorahaston sääntömuutokset.
Kaupunginhallitus toteaa, että palvelujen ennakkoluulottomaan
kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyy aina riskinottoa.
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Arviointikertomuksessa on arvioitu 60 hankkeesta kolmea. Tämän
pohjalta on todettu hankkeiden toteuttaneen innovatiivisuutta jossain
määrin. Selkeää näyttöä siitä, että innovaatiorahaston tarkoitus ei ole
toteutunut ei esitetä. Arviointikertomuksessa ei esitetä, että
innovaatiorahaston avustusten myöntämisessä tai valvonnassa olisi
tehty virheitä. Johtopäätöksissä todetaan, että innovaatiorahastosta on
myönnetty avustuksia osin puutteellisin perustein. Tätä puutteellisuutta
ei ole tarkemmin eritelty. Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastelluista
kolmesta hankkeesta esimerkiksi Terveellinen kaupunginosa
ohjelmassa kehitetty sähköinen terveyskortti oli Laatukeskuksen
vuoden 2011 laatuinnovaatiokilpailun voittaja.
Arviointikertomuksen johtopäätöksissä tulee selvästi esiin tutkimus- ja
kehittämistoimintaan olennaisesti liittyvä ongelma.
Arviointikertomuksessa todetaan, että hankkeiden innovatiivisuutta on
vaikea arvioida hakemusvaiheessa, mutta silti hankkeille tulisi luoda
tarkemmat kriteerit.
Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan toteamuksen
mukaisesti on perusteltua ajoittain arvioida innovaatiorahaston
tarkoituksenmukaisuutta, jotta julkisten varojen käyttö on
asianmukaista. Hyvän hallinnon ja innovaatiorahaston vaikuttavuuden
lisäämiseksi avustettavien hankkeiden kriteereitä on syytä kehittää.
Kaupunginhallitus toteaa, että se on 30.1.2012 päättäessään
innovaatiorahaston hankerahoituksesta lisännyt hankkeiden arviointia.
Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja
suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä
tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset.
Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle
tiedoksi samalla, kun Khs käsittelee hankkeille myönnettävää
rahoitusesitystä
Lisäksi kehitettävää on siinä, että taloudellisesti merkittävissä ja
monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä kevyt väliarviointi siitä, onko
hankkeella saavutettavissa se tavoite, johon pyritään.

4.5 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.5.1 Pääkaupunkiseudun ympäristötavoitteiden arviointi Helsingin
osalta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset ovat niin mittavia,
että sitä koskeva työ tulee organisoida nykyistä selkeämmin
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kaupunkitasolla ja sopia yhteistyöstä ja työnjaosta
pääkaupunkiseututasolla.
- vastaavasti kaupunkien tulee Itämeren suojeluun tähtäävässä
toiminnassaan pyrkiä yhteistyöhön valtion, järjestöjen ja muiden
tahojen kanssa.
- viheralueet eivät tunne kaupunkirajoja, joten niiden suunnittelu on
toteutettava pääkaupunkiseututasoisesti. Luonnonsuojelun
kaupunkitaloudellisista vaikutuksista tulee käydä avointa keskustelua
sekä löytää viheraluerakenteelle ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä
ratkaisuja ottamalla kaavoitukseen mukaan ekologinen asiantuntemus.
Viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon tulee varata vuosittain riittävät
määrärahat.
Kaupunginhallitus toteaa, että raportissa mainittujen
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien sopimusten tavoitteet on tuotu
osaksi kaupungin strategiaohjelmaa. Ilmastonmuutoksen hillintään
liittyvät toimenpiteet on strategiaohjelmassa vastuutettu kaikille
virastoille. Esimerkiksi kaupunkisuunnitteluvirastolla ja HKL:llä on
joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen liittyviä sitovia tavoitteita.
Kaikilla toimitiloja käyttävillä hallintokunnilla on tilankäytön tehostamista
ja energian käyttöä koskevia säästötavoitteita. Helsingin energia vastaa
energian tuotannosta ja siihen sisältyvistä ympäristökuorman
vähentämistavoitteista. Kaupunginhallitus katsoo, että
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä työ on organisoitu riittävän hyvin ja
ilmastonmuutoksen hillintää koskeviin tavoitteisiin päästään, kuten
raportissakin todetaan.
Ilmastonmuutoksen hillintä on suuren mittakaavan asia, jossa valtion
toimenpiteet ovat suuremmassa roolissa kuin kaupungin. Kaupunki
voisi vaikuttaa valtioon päin, jotta valtio omin keinoin edistäisi mm.
puhtaan teknologia kehitystä ja käyttöönottoa, energiatehokasta
kaavoitusta ja rakentamista, ympäristöystävällisempää
kulutuskäyttäytymistä sekä liikenteen päästöjen pienentämistä puhtaan
teknologian käytön lisäksi mm. joukkoliikenneinfraan panostamalla.
Itämerihaaste on ollut esillä mm. useissa eri tilaisuuksissa
EUROCITIES Environment forum:ssa, Kotkan meripäivien
Itämeriseminaarissa sekä Helsingissä pidetyssä EU:n Itämeristrategian
seminaarissa. Itämerihaastetta on esitelty myös ympäristöministeriön
virkamiehille. Vuonna 2012 keväällä järjestetään seminaari Raumalla
sekä Kansallinen seminaari Helsingissä. Vuonna 2012 uusien
toimijoiden haastamisessa mukaan haasteeseen pääfokus on
kansainvälisissä kaupungeissa ja organisaatioissa. Kansainvälistä
toimintaa on ollut mm. Baltic Sea Challenge in Estonia ja Viron
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kuntamarkkinat -tapahtumissa sekä Action for a Healthier Sea: round
table ja loppuseminaarissa.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merkittävimmät viheralueet
ovat yhteydessä muihin maakunnan viheralueisiin ja niiden yhteys tulee
säilyttää. Helsingin yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja työssä
kuullaan myös naapurikaupunkien suunnittelijoita. Asumisen
tiivistyminen on hajautumista parempi vaihtoehto ympäristölle. Siksi
Helsingin tulee tukea asuinrakentamista ja laskea sen kustannuksia,
jotta kehyskuntien sijaan asuinpaikaksi valikoituisi useammin Helsinki
ja yhtenäiset viheralueet voisivat palvella tarkoitustaan Helsingin
lähialueilla. Raportissa tarkoitetun luonnonympäristön rakentamiseen ei
tarvitse lisätä määrärahoja, puistoja rakennetaan valtuuston vuosittain
päättämän budjetin mukaisesti.

4.6 Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.6.1 Huostaanotot
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sosiaaliviraston tulee taata kotipalvelujen saatavuus lapsiperheiden
arjen tukemisessa huostaanottojen ennaltaehkäisemiseksi.
Lapsiperheiden kotipalveluista ja varhaisesta tuesta tulee tiedottaa
aktiivisesti perheille.
- sosiaali- ja terveystoimessa tulee panostaa lapsiperheiden
vanhempien mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuteen,
vaikuttavuuteen sekä kuntoutumisen tukemiseen, koska se edistää
ongelmaperheiden lasten ja nuorten kasvuolojen paranemista.
- sosiaaliviraston tulee kehittää keinoja sijaisperheiden hankintaan ja
lisätä ammatillisten perhekotien määrää lastensuojelun kustannusten
vähentämiseksi, sillä perhehoito on laitoshoitoa taloudellisempaa.
- läheisneuvonpitoa tulee kehittää ja vakiinnuttaa saatujen kokemusten
pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.
- on kehitettävä keinoja ja tukimuotoja, joilla edesautetaan
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymistä ja
työhyvinvointia.
Kaupunginhallitus toteaa, että mm. talousarviossa vuodelle 2012
todetaan seuraavaa. Lapsiperheiden palveluissa jatketaan
lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttamista. Lastensuojelun
perhehoitoa lisätään suunnitelmallisesti. Avohuoltoa vahvistetaan
sijaishuollon tarpeen vähentämiseksi.
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Edelleen talousarviossa todetaan, että perhehoitajille maksettava
vähimmäispalkkio nousee 1.1.2012 lähtien 650 euroon perhehoidossa
olevaa henkilöä kohden. Lastensuojelulain muutoksen mukaisesti
laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää
lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai
muualla. Lisäksi talousarviossa todetaan, että lapsiperheiden
kotipalvelua uudistetaan perheiden tukemiseksi.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että myös päihdehuollon
rakennemuutosta jatketaan. Hoidon painopiste on avopalveluissa.

4.6.2 Toimeentulotuki
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sosiaaliviraston tulee pyrkiä nykyistä realistisempaan arvioon
toimeentulotuen budjetoinnissa.
- työkäytäntöjä tulee kehittää niin, että toimeentulotuen asiakkaat
saavat palveluja yhdenvertaisesti palvelupisteestä riippumatta.
- toimeentulotuen kielteisiin päätöksiin tulee liittää nykyistä selkeämmät
perustelut.
- toimeentulotuen sähköisen asioinnin lisäksi on syytä kehittää palvelun
saavutettavuutta puhelimitse esimerkiksi takaisinsoittojärjestelmän
avulla.
- kaupungin tulee edistää pätevän henkilöstön palkkaamista
sosiaaliasemille.
- koska yksinhuoltajien pitkäaikainen toimeentuloasiakkuus on
huostaanottoriski, tulee harkinnanvaraisen ehkäisevän ja täydentävän
toimeentulotuen kriteerejä näiden asiakkaiden osalta tarkistaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2012 talousarviota laadittaessa
arvioitiin, että takuueläkkeen voimaantulo vuonna 2011 laskisi edelleen
asiakkaiden määrää myös vuonna 2012. Toimeentulotuen menokehitys
vaikuttaisi olevan työllisyystilastoja helpommin suhdanteisiin reagoiva
ja siten vaikeasti arvioitava.

4.6.3 Sosiaaliviraston ostamien asiakaspalvelujen laadunvalvonta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- sosiaaliviraston tulee edellyttää sopimustuottajiltaan lakisääteisen
omavalvontasuunnitelman esittämistä.
- sosiaaliseen kuntoutukseen on syytä kehittää
dokumentointijärjestelmä laadunvalvontaan.
- ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen
ostopalvelujen laadun seurannan tulee olla toimivaa.
- vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen on tehtävä yhteistyötä hyvien
kokemusten vaihtamiseksi palveluasumisen ostopalvelujen
laadunvalvonnasta.
Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston ostamien
asiakaspalvelujen laadunvalvonnan kehittämisessä voidaan huomioida
tarkastuslautakunnan esittämät tavat systematisoida valvontaa. Lisäksi
Khs toteaa, että ostajan lisäksi yksityisiä palveluntuottajia valvovat
myös valtion aluehallintoviranomaiset.

4.6.4 Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kouluterveydenhuollossa tulee tavoitettavuuden parantamiseksi olla
lääkäreitä STM:n laatusuositusten mukaisesti.
- koulujen fyysisiä työoloja, kuten huoneilman laatua ja ergonomiaa,
tulee parantaa ja seurata ohjeistuksen mukaisesti eli kolmen vuoden
välein.
Kaupunginhallitus toteaa, että sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
toiminnassa painotetaan terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin,
että huomioidaan resurssien kohdentaminen palveluja enemmän
tarvitseville. Oppilas ja opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa.
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja
ammattikuntien väliset roolit.

4.7 Sivistys- ja henkilöstötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.7.1 Koulupudokkaat ja toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
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- valtion suuntaan tulee toimia aktiivisesti toisen asteen
aloituspaikkojen lisäämiseksi ja/tai paikkojen sääntelyn purkamiseksi
pääkaupunkiseudulla.
- valtion suuntaan tulee toimia aloitteellisesti myös oppilaitosten
rahoitusperusteiden muuttamiseksi tuloksellisuuden huomioon ottavaan
suuntaan sekä opintotuen myöntämisperusteiden tarkentamiseksi.
- opintojen keskeyttämistä tulee pyrkiä ehkäisemään luomalla
oppilaitoksille yhteiset pelisäännöt poissaolojen tiukemmasta
seurannasta ja perusteettomiin poissaoloihin ajoissa puuttumisesta.
Varhaisen puuttumisen keinoille tulee turvata tarpeelliset resurssit.
- oppilaiden ja heidän vanhempiensa tietämystä eri koulutus- ja
ammattivaihtoehdoista tulee parantaa jo peruskoulussa.
Yhteishakuprosessia on kehitettävä siten, että eri koulutusvaihtoehdot
ja valintojen vaikutukset tulevat heille selviksi riittävän ajoissa.
- koulupudokkuutta ehkäisevien toimintojen riittävä rahoitus tulee
varmistaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Itä-Helsingin palveluiden
resursseihin.
- koulupudokkuuden ehkäiseminen ja nuorten työllisyydenhoidon
vastuu tulee keskittää selkeästi yhteen paikkaan ja luoda ilman
opiskelupaikkaa oleville nuorille yhden luukun palvelupiste.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2009–2012
mukaisesti ammatillisen perusopetuksen on lisätty ja suunnattu
vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti paremmin nuorten sekä työ- ja
elinkeinoelämän tarpeita. Opinto-ohjauksessa painotetaan työllistävien
alojen houkuttavuutta ja koulutustarjontaa vähennetty aloilla, joissa on
heikko työllistymisaste koulutuksen jälkeen.
Kaupunginhallitus toteaa, että oppilaitosten rahoitusperusteiden tulisi
perustua enemmän tuloksellisuusperusteiseksi osana opintojen
keskeyttämisen vähentämisen prosessia. Kaupunginhallitus toteaa,
että opintuen rakenteellista kehittämistä valmistelemaan asetetaan
työryhmä valtion taholta. Opintotuen uudistamista koskevat
linjapäätökset tehdään vuonna 2013 ja uudistettu opintotukijärjestelmä
on voimassa vuonna 2014. Tavoitteena on parantaa opintotuen
käyttöastetta sekä mahdollistaa tavoitteellinen ja täysipainoinen
opiskelu ja valmistuminen tavoiteajassa. Uudistuksen lähtökohtana on
kustannusneutraalisuus.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ohjaus- ja tukitoimiin ryhdytään, kun
opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, poissaoloja ja
etenemisesteitä ilmenee tai opiskelija on keskeyttämässä opintojaan.
Opintojen keskeyttämistä oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa
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perusopetuksessa vähennetään ja tutkinnon suorittamista kolmessa
vuodessa lisätään kehittämällä ja yhtenäistämällä oppilaitosten
johtamisjärjestelmiä, opetuksen rakenteita ja opetusmenetelmiä sekä
parantamalla ohjaus- ja tukitoimien suunnitelmallisuutta. Hallintokuntien
rajat ylittäviä tuki- ja ohjauspalveluita tuetaan tämän lisäksi.
Oppisopimuskoulutuksessa opintojen loppuunsaattamista on
vahvistettu työoppimisen tukiprosesseja järjestämällä uusille
oppisopimuskouluttajille työpaikkaohjaajakoulutus ja vahvistamalla
opiskeluprosessin yhtenäistä seurantaa oppisopimuskoulutukseen
erityisesti suunnitellulla sähköisellä palautekyselyllä.
Peruskoulujen tuntikehyksen laskentaperiaatteen mukaan pääosa
oppilaanohjauksen tuntiresursseista peruskouluissa on yleisopetuksen
tuntikehyskaavan ulkopuolinen erä. Tämä takaa sen, että opintoohjaukseen kohdennetaan jo perusopetuksessa riittävä resurssi
mahdollistaen yksittäisen nuoren kokonaisvaltaisen ja
suunnitelmallisen tulevaisuuden suunnittelun koulun ja kodin välisenä
yhteistyönä.
Strategiaohjelman 2009–2012 mukaisesti valtuustokaudella on lisätty
positiivisen diskriminaation määrärahan määrää ja näin turvataan ja
ennaltaehkäistään sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätään
koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden
kesken ja samalla varmistetaan koulupudokkuutta ehkäisevien
toimintojen rahoituksen riittävyys osaksi.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa on varattu erillismääräraha lasten ja nuorten
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun
turvaamiseksi vuodesta 2009 lähtien. Helsinki 200 vuotta
pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi peruskoulunsa päättävien
helsinkiläisten nuorten koulutus- tai jatkopaikan turvaamiseksi ja
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi, on
kaupunginvaltuusto myöntänyt lisäresurssin. Lisäksi vakiintunut Luotsitoiminta ja tulevaisuustiski osaltansa auttavat nuorten
oppivelvollisuuden loppuun saattamisessa. Kaupunginhallitus toteaa
vielä, että opetustoimi koordinoi vuosittain lukuisia valtion, EU:n yms.
rahoittamia ja myöntämiä harkinnanvaraisia hankkeita syrjäytymisen
ehkäisemiseksi ja koulutuksen loppuunsaattamiseksi taaten näin
osaltaan rahoituksen jatkuvuutta ja riittävyyttä.
Kaupunginhallitus toteaa, että koulupudokkuutta ehkäisevät ja nuorten
työllisyyttä edistävät toimenpiteet tulee keskittää järkevään määrään
toimipisteitä huomioiden alueelliset erot, vaatimukset ja tarpeet sekä
kasvava erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten määrä. Tämä edellyttää ylihallintokuntien välistä tiivistä
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yhteistyötä ja vastuun ja johtajuuden selkeämpää jakamista eri
hallintokuntien kesken.

4.7.2 Asiantuntijapalveluiden osto
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä
samansisältöisten asiantuntijapalvelujen osalta.
- laatutekijöiden ja -kriteerien määrittelyssä tulee tehdä yhteistyötä
kaupunkitasolla ja hallintokuntien välillä parhaiden käytäntöjen
oppimiseksi.
- kehitteillä oleva kaupunkitasoinen sopimustenhallintajärjestelmä tulee
ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti hallintokuntien hankintojen
tehostamiseksi.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että
sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä
samansisältöisten asiantuntijapalveluiden osalta sekä tehdä yhteistyötä
kaupunkitasolla.
Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokeskuksen vastuulla oleva
kaupunkiyhteinen sopimuksenhallintajärjestelmä sisältyy tietotekniikan
hankeohjelmaan. Hallintokuntien sopimushallintakäytäntöjä koskeva
selvitys on saatu valmiiksi. Seuraavaksi tehdään vaatimusmäärittelyn
viimeistely ja järjestelmähankinnan kilpailuttaminen.

4.7.3 Liikuntaviraston vuokrasubventiot
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- liikuntatoimen talousarvion perusteluosassa tulee esittää, miten paljon
liikuntatoimi myöntää vuosittain avustuksia vuokrasubventioina
suhteessa kiinteistöviraston määrittelemään markkinavuokraan.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntaviraston tulee esittää talousarvion
perusteluosassa tarkemmin ja selvemmin myöntämiensä
vuokrasubventioiden määrän suhde kiinteistöviraston määrittelemään
markkinavuokraan.

4.8. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan liittyvät
arvioinnit
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4.8.1 Vanhenevien asuinalueiden ja niiden rakennuskannan
korjaustarve
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin omia rakennusmääräyksiä on syytä tarkastella
rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston toimesta,
koska valtakunnallisia ohjeita tiukemmat kaupungin omat normit
lisäävät rakennuskustannuksia.
- kaupungin esteettömyysmääräyksiä tulee tarkistaa siten, että ne
vastaavat valtakunnallisia linjauksia.
- hintavalvottuun ara-tuotantoon ja asuntotuotantotoimistolle tulee
varmistaa riittävä tontti-tarjonta myös täydennysrakentamisalueilla.
- peruskorjaushankkeiden kustannusarvioissa tulee ottaa tarkemmin
huomioon mahdolliset puutteelliset piirustus- ja rakennetiedot, koska ne
voivat aiheuttaa huomattavia lisä- ja muutostyökustannuksia.
- kaupunginhallituksen tulee selvittää syyt siihen, miksi asuntojen
vuosittainen korjausmäärä on ollut edelleenkin melko vähäinen.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamuksiin kaupungin
omien määräysten tarkistamisesta ja pitää erittäin tärkeänä että
rakennus- ja esteettömyysmääräykset tarkistetaan siten, että voidaan
alentaa rakennuskustannuksia.
Kaupunginhallitus toteaa, että asuntorakentamiseen liittyvät vaikeudet
on tunnistettu ja kaupunginhallitus on huolissaan asumiskustannusten
noususta Helsingissä. Muutama vuosi sitten toteutettiin
valtakunnallinen rakentamisen normien tarkasteluprojekti, jossa
huomattiin, että tiukat väestösuojavaatimukset olivat suuri yksittäinen
asumiskustannuksiin vaikuttava tekijä. Väestönsuojien
rakentamismääräykset asetetaan sisäministeriössä, ja Helsingin
rakennusvalvonta valvoo niiden noudattamista. Pysäköinnin
mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja kustannustehokkaista
ratkaisuista, jotta täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi
pysäköinnin tuottamiin kustannuksiin. Pysäköintipoliittinen selvitys on
valmisteilla kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kokeiluhankkeissa
tulevaisuudessa nähdään miten asuntojen haluttavuus ja asumisen
kustannukset muuttuvat, kun autopaikkoja rakennetaan normaalia
vähemmän. Uusien asuinkerrostalojen yhteistilavaatimukset näyttävät
myös tuovan lisäkustannuksia, joiden merkityksellisyydestä halutaan
lisätietoja. Asuntotuotantotoimisto on tekemässä yhdessä
tietokeskuksen kanssa selvitystä viime vuosina toteutuneiden kerros- ja
pientalohankkeiden yhteistiloista ja niiden käytöstä.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päättää kuluvan
vuoden aikana kaupungin esteettömyyslinjauksista, joissa tullaan
ottamaan huomioon asuinrakentamisen kustannuksiin vaikuttavat
tekijät.
Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentaminen on
uudisrakentamiseen verrattuna erityisen haasteellista, mutta kaupungin
peruskorjauskohteiden suunnittelussa käytetään parhaita mahdollisia
resursseja.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki omistaa
asuntotuotantoon kaavoitetusta maasta noin 70 prosenttia. Suurimmat
kaupungin omistamat maa–alueet sijaitsevat suurilla
alueprojektialueilla. Täydennysrakentamisalueiden maanomistus on
pirstaleisempaa, mutta kerrostalokaavojen osalta pääosin kaupungin
omistamaa. Asuntotuotantotoimisto rakentaa vain kaupungin maalle ja
on riippuvainen siten maanomistusolosuhteista.
Täydennysrakentamiskaavoista osa sijoittuu yksityiselle tai valtion
maalle. Uudessa maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa
(valtuustokäsittelyssä touko-kesäkuun 2012 aikana) on ehdotettu, että
kaupunki pyrkisi yksityisen maan osalta maankäyttösopimuksin
varmistamaan ara-tuotannon mahdollisuudet. Valtion maan osalta
tavoitteena on, että Helsingin seudun ja valtion aiesopimukseen tulee
kirjaus, että valtion luovuttama maa tulee saada kohtuuhintaiseen
asuntotuotantoon.
Koko kaupungin osalta tavoitteena on, että rakennettavista asunnoista
20 prosenttia eli 1000 olisi valtion tukemaa vuokratuotantoa. Kaupungin
oman tuotannon osalta hallintamuotojakauma on ara-painotteisempi ja
tavoitteena on rakentaa puolet eli 750 asuntoa valtion tukemina vuokraasuntoina. Suurilla projektialueilla alueen hallinta- ja
rahoitusmuotojakaumat tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyötä ja
niiden toteutumista seurataan vuosittain.
Täydennysrakentamisalueiden osalta on useimmiten kyse yksittäisistä
tonteista ja tällöin hallinta- ja rahoitusmuotojakauma tulee harkita
tapauskohtaisesti. Alueilla, joilla vuokra-asuntojen määrä on jo nyt
merkittävä, täydennysrakentamisella pyritään tasapainottamaan
tilannetta. Tämä rajoittaa osaltaan ara-tuotantoon soveltuvien tonttien
määrää.
Täydennysrakentamisalueiden asemakaavat laaditaan useimmiten
yksitellen pienempinä aluekokonaisuuksina. Kaavaprosessit ovat usein
pitkiä ja työläitä jo siitä syystä, että olemassa olevilla alueilla
suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa alueiden asukkaiden kanssa.
Lisäksi uudet tontit sijoittuvat ympäristökysymyksien (mm. melun) ja
maaperänkin puolesta vaikeammille alueille kuin alkuperäinen
rakennuskanta.
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Kaupungin maan osalta tontinluovutus pyritään perustilanteessa
ajoittamaan niin, että asuntotontti on rakentamiskelpoinen 1-2 vuoden
kuluttua. Kaavan puolesta rakentamiskelpoisia kerrostalotontteja ei ole
täydennysrakentamisalueilla vapaana, vaan sitä myöten kun kaava
valmistuu, käynnistetään tonttien luovutus. Joissain merkittävissä
täydennysrakentamiskohteissa on päädytty varaamaan tontit jo ennen
kaavan valmistumista, jotta rakennuttajalla olisi mahdollisuus
myötävaikuttaa kaavan sisältöön.
Aloittamattomien tontinvarausten määrä pyritään pitämään noin kolmen
vuoden kaupungin maan asuntotuotannon määrää vastaavalla tasolla.
Näin tulee pyrkiä myös kaupungin oman tuotannon osalta.
Aloittamattomia tontinvarauksia on tällä hetkellä 11 500 asunnon
rakentamiseksi ja näistä noin 40 prosenttia on luovutettu
asuntotuotantotoimikunnalle.
Asuntorakentamisen pysäköintiratkaisujen kustannukset ovat nousseet.
Vielä muutamille lähiöalueille on voitu suunnitella
täydennysrakentamista siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa sekä
tehokkaan lisärakentamisen että maantasopysäköinnin.
Tulevaisuudessa näin ei ole tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Pysäköinnin mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja
kustannustehokkaista ratkaisuista, jotta myös ara-tuotantoon soveltuvat
täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi pysäköinnin tuottamiin
kustannuksiin.
Kaupunginhallitus toteaa asuntojen korjaamisesta, että valtaosa
kaupungin omistamista asunnoista on kaupungin omistamien yhtiöiden
omistuksessa. Arviointikertomuksessa on huomioitu ainoastaan
kaupungin oman ara-vuokrakannan peruskorjaukset niiltä osin kuin ne
ovat asuntotuotantotoimiston tekemiä. Lisäksi luvuista puuttuvat yhtiön
omatoimiset korjaukset, joita asuntotuotantotoimisto ei hankkeiden
pienuuden vuoksi rakennuta. Vuoden 2012 alussa kaupungin
alueelliset kiinteistöyhtiöt fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot
oy:ksi, jonka vastuulla suuret peruskorjaukset ovat. Hekalla on
mahdollisuus tilata peruskorjauksia myös muilta toimijoilta kuin
asuntotuotantotoimistolta. Yhtiöt vastaavat kiinteistönpidosta ja
ohjelmoivat korjaukset systemaattisesti pitkän tähtäyksen
suunnitelmissaan. Vuosittain korjattavien asuntojen määrässä on
vaihtelua, koska asuntokanta on hyvin eri-ikäistä. Näiden omatoimisten
korjauksien osuus on yhteensä kuitenkin huomattava.
Kaupunginhallitus ei näe aihetta erillisen selvityksen tekemiseen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
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

19/2012

135 (252)

Kj/3
14.05.2012
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Talk 18.4.2012, Arviointikertomus 2011 (hyväksytty 18.4.2012).pdf

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa tarkastuslautakunnalle
arviointikertomuksesta vuodelta 2011 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden
arviointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien
ja suositusten johdosta.
Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee pyytämään hallintokunnilta
selvityksen mihin toimenpiteisiin on ryhdytty arviointikertomuksessa
esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta. Selvitys tullaan
toimittamaan kaupunginvaltuustolle.

1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät
toimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja
koordinoimisessa tulee vahvistaa.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa tietotekniikan ohjauksesta, että kaupungin
nykyisessä johtamisjärjestelmämallissa ja vahvojen hallintokuntien
periaatetta noudatettaessa vastuut ovat linjaorganisaatiossa.
Johtosääntöjen perustella virastojen päälliköillä on vastuu omista
organisaatioistaan.
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

19/2012

136 (252)

Kj/3
14.05.2012
Tietotekniikan kehittämiseen ja ohjaukseen on käytettävissä
talousarvion ohjausvälineet eli talousarvion laatimis- ja
noudattamisohjeet ja kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta.
Kaupunginhallitus on myös 30.1.2012 hyväksynyt Helsingin kaupungin
tietotekniikkaohjelman vuosille 2012–2014.
Tietotekniikkaohjelmaan sisältyy kaupunkiyhteisen tietohallinnon
ohjausmallin täsmentäminen. Kehittämisessä ohjauselimien rakenne ja
roolit uudistetaan, kokonaisarkkitehtuurijohtamista vahvistetaan,
hankeohjausta ja hankejohtamista parannetaan ja kaupunkiyhteisiä ITpalveluja laajennetaan. Tietohallinnon kaupunkiyhteiset ohjauselimet
ovat kaupunginjohtajan johtama kaupungin tietotekniikkaohjelman
koordinointiryhmä, rahoitusjohtajan johtama tietohallinnon
hankeohjausryhmä ja tietotekniikkapäällikön johtama
tietohallintopalvelujen ohjausryhmä.
Tietotekniikkaohjelmaan sisältyvä ohjauksen kehittäminen sisältää
arviointikertomuksen suosituksen suuntaisen kehittämisen. Ohjelmaan
liittyen on jo käynnissä tietotekniikan ohjausta kehittävä
valmennusohjelma. Tietotekniikkaohjelman 2012–2014 toteuttamisen
edetessä talous- ja suunnittelukeskus valmistelee tarvittaessa
toimenpide-ehdotuksia ohjauksen kehittämiseksi.
Tietotekniikan ohjaukseen sekä organisaatioiden välisiin vastuisiin ja
tehtäviin liittyvät muutokset tulee valmistella osaksi seuraavan
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Samassa yhteydessä tulee
tarkastella tietotekniikan ohjauksen uudistamistarpeiden vaikutukset
johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä kuvata sisäiseen
valvontajärjestelmään mahdollisesti tehtävät muutokset vastaavasti.

2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi
2.5 Johtopäätöksiä sitovien tavoitteiden asettamisesta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- liikuntaviraston tulee kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan siten,
että ne tukevat toiminnan perustehtäviä ja strategiaa, kuten
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009. Vastaavasti
liikuntaviraston tulee noudattaa sitovien toiminnallisten tavoitteiden
toteutumatietojen dokumentoinnista annettua ohjetta, kuten
tarkastuslautakunta on suositellut vuonna 2010.
- sosiaaliviraston tulee kiinnittää enemmän huomiota tavoitteidensa
sisällön ja mittaamisen tarkkuuteen.
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- asuntotuotantotoimiston mahdollisuuksia toteuttaa MA-ohjelman
vaativia tuotantotavoitteita tulee parantaa hallintokuntarajat ylittävillä
prosesseilla tonttitarjonnan turvaamiseksi.
- lasten ja nuorten palveluiden, tilahallinnon ja tietotekniikan tavoitteista
on muodostettava useampaa virastoa koskevia sitovia tavoitteita.
- talousarvion investointien toteutumisen seuranta on tehtävä samalla
tarkkuustasolla kuin alkuperäinen talousarvio.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirasto on käynnistänyt vuonna
2011 uuden liikuntastrategian valmistelun, jonka viitekehyksenä
käytetään Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa vuosille 2009–2012.
Tavoitteena on, että uusi liikuntastrategia valmistuu vuoden 2012
aikana ja toimenpiteet sisällytetään Helsingin kaupungin
strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. Tässä yhteydessä kehitetään
liikuntatoimen sitovia toiminnallisia tavoitteita niin, että ne ovat
johdettavasti paremmin koko kaupungin yhteisistä tavoitteista.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntavirastossa tulee kehittää
tarkastuslautakunnan toteamuksen mukaisesti sitovien toiminnallisten
tavoitteiden kuvausta ja dokumentointia.
Kaupunginhallitus toteaa sosiaaliviraston tavoiteasetannasta, että
tilinpäätöksen 2011 yhteydessä on tehty joitakin huomioita talousarvion
sitovista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä
toiminnallisten tavoitteiden dokumentoinnista ja tarve on tunnistettu.
Kaupunginhallitus toteaa, että MA-ohjelman kaupungin omaan
tuotantoon liittyvien tavoitteiden toteutumisesta vastaavia keskeisiä
hallintokuntia ovat asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto
ja kiinteistövirasto. Tälläkin hetkellä on yhteistyökäytännöt, joissa
otetaan kaavoitusvaiheessa huomioon tonttitaloudelliset seikat kuten
pysäköinti, tehokkuus ja kaavamääräykset ja myöhemmin tontin
varauksissa ja niitä luovutettaessa ATT:n tuotannolle soveltuvan
tonttitarjonnan. Tontinluovutuksessa on otettava huomioon ATT:n
tarpeiden lisäksi muun monipuolisen asuntotuotannon tarvitsemat
tontit. Lisäksi kaupungin omistamien tonttien luovutuksessa tulee ottaa
huomioon vuokrauksista ja myynneistä saatavat tulot.
Kaupunginhallitus toteaa, että erityisesti tulevalla strategiakaudella ja
talousarvioissa tulee ohjata strategian avulla virastojen
tavoiteasetantaa siten, että useampia virastoja koskevia sitovia
tavoitteita tulee mm. edellä mainittuihin aihealueisiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että investointeja seurataan alkuperäisen
talousarvion tasolla. Vuosineljänneksittäin julkaistavissa ennusteissa
on selkeämpää esittää investoinnit talousarvioluvuittain kuin
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talousarvion kohta- tai alakohtatasolla. Tekstiosassa on olennaisimpia
investointeja ja hankkeita käsitelty tarkemmalla talousarvion kohta tasolla ja esitetty mahdolliset talousarvion poikkeamat.

2.6 Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa nykyistä selkeämmin
strategiaohjelman tavoitteista, kuten tarkastuslautakunta on suositellut
vuonna 2010.
- hallintokuntien tulee pyrkiä lisäämään sitovien toiminnallisten
tavoitteidensa merkittävyyttä.
- sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden välistä yhteyttä
tulee vahvistaa.
- luottamushenkilöiden osallistumista tavoitteiden asettamiseen tulee
vahvistaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että se on mm. talousarvion laatimisohjeissa
ja muissa kannanotoissaan korostanut toiminnallisten tavoitteiden
yhteyttä strategiaohjelmaan. Nykyinen valtuuston päättämän
strategiaohjelman menettely on jo lisännyt hallintokuntien tavoitteiden
valmistelun yhteyttä valtuuston päättämään strategiaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden
määrittelyssä merkittävyyden arviointi ja lisääminen ei ole
yksiselitteinen tehtävä. Tavoitteiden asettamisessa virastoissa ja
liikelaitoksissa tehdään valmistelu pohjautuen mm. lainsäädäntöön,
muihin kansallisiin linjauksiin sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen päätöksiin. Sitovista tavoitteista päätettäessä
niiden merkitys arvioidaan ensin lauta- ja johtokunnissa, sitten
kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Merkittävyyden
arviointi tapahtuu useassa vaiheessa ja on perusteltua olettaa, että
talousarvioon sisältyvät tavoitteet ovat käyneet läpi huolellisen
ennakkoarvioinnin.
Kaupunginhallitus toteaa, että sitovien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden yhteyttä on vahvistettu mm. arvioimalla toimenpiteiden
tuottavuusvaikutuksia talousarviossa.
Kaupunginhallitus toteaa, että luottamushenkilöt osallistuvat
tavoitteiden asettamiseen niin kaupunki- kuin lautakuntatasolla
talousarvioprosessin useassa eri vaiheissa: mm. valtuuston
lähetekeskustelu, kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeistus, lauta- ja
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johtokuntien valmistelevat seminaarit, lauta- ja johtokuntien
talousarvioehdotuskäsittely, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely
ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely.

3. Kaupungin talouden arviointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- talouden tila on saatu kohenemaan veroprosentin korotuksen avulla.
Samalla kuitenkin velkaantuminen lisääntyi. Toimintamenojen kasvua
on saatu hillittyä.
- talouden haasteet ovat niin merkittäviä, että toimintamenojen kasvu
tulee saada pysähtymään. Tämä voidaan toteuttaa vain poliittisella
tasolla, arvioimalla uudelleen palvelutuotannon volyymia, sisältöä,
rakennetta ja tuottamistapoja.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2011 kaupungin
toimintamenojen kasvua saatiin hillittyä selvästi edellisten vuosien
tasosta. Kaupungin nettolainanotto oli 115 milj. euroa korkean
investointitason vuoksi. Nettolainanotto oli kuitenkin selvästi pienempää
kuin vuosina 2010 ja 2009.
Vuonna 2012 on tavoitteena jatkaa vuonna 2011 toteutunutta matalaa
toimintamenojen kasvun tasoa. Vuoden 2012 talousarvio lähtee
voimassa olevan strategiaohjelman mukaisesta tavoitteesta, että
kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua.
Vaikka menotaso vuonna 2012 toteutuisikin talousarvion tasolla, niin
tällöinkään ei kuitenkaan tulla pääsemään koko strategiakauden osalta
kyseiseen tavoitteeseen. Lisäksi ennakkotiedot talousarvion
toteutumisesta vuoden 2012 osalta viestivät siitä, että eräissä
määrärahakohdissa talousarvion taso tullaan ylittämään ja siten
strategiakauden 2009–2012 toimintamenokasvutavoitteen
toteutuminen näyttää entistäkin epätodennäköisemmältä.
Edelleen vuoden 2013 talousarvion raamin lähtökohtana on
toimintamenojen osalta strategiaohjelman mukainen tavoite. Raamin
mukaan vuoden 2013 kaupungin yhteenlasketut toimintamenot
kasvavat +2,2 %. Vuodelle 2013 ennakoitu kustannustason nousu sekä
väestönkasvu huomioiden tähän menokasvutasoon sisältyy yhteensä
noin prosenttiyksikön suuruinen tuottavuusoletus.
Vuodesta 2013 eteenpäin kaupungin talouden tasapainon
saavuttamisessa on edelleen avaintekijänä toimintamenokasvun
pitäminen matalana. Talouden tasapainotavoitteet tuleville vuosille
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sekä tavoitteisiin pääsemiseksi käytettävät keinot tullaan
määrittelemään vuosien kaupungin 2013–2016 strategiaohjelmassa.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että vaikka tarkastuslautakunta toteaa,
että toimintamenojen kasvu tulee saada pysähtymään palveluja
arvioimalla, sisältyy silti myös arviointikertomukseen useita kehotuksia
määrärahojen turvaamisesta (kohdat 4.3.1 lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden laajentaminen, 4.3.2
kiinteistöviraston resurssit, 4.5.1 viheralueiden rakentaminen, 4.6.1
kotipalvelujen saatavuus, 4.6.4 kouluterveydenhuollon lääkärit, 4.7.1
koulupudokkuutta ehkäisevät toiminnot). Arviointikertomukseen ei
sisälly yhtään ehdotusta määrärahojen vähentämiskohteista.

4. Toiminnan arviointi
4.1 Kaupunkitasoiset arvioinnit
4.1.1 Johtamisen strategian toteutuminen
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- lähitulevaisuudessa talouden heikentymisen sekä toimintaympäristön
muutosten ja monimutkaisuuden vuoksi johtamistaidossa tulee
korostumaan kokonaisuuksien hallinta. Tämä tulee ottaa huomioon
johtajien rekrytoinnissa ja koulutuksessa.
- johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja
seuraavat niiden toteutumista. Näiden prosessien johtamiseen tulee
kytkeä myös luottamuselimet.
- kaupungilla tulee olla ennakoivaan henkilöstöpolitiikkaan liittyvä
varautumissuunnitelma johtajien eläköitymistä varten.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaikessa johtamiskoulutuksessa ja valmennuksessa korostetaan johtamisen kokonaisvaltaisuutta ja
verkostojen hyödyntämisen tärkeyttä. Hallintokuntarajat ylittävien
prosessien tunnistaminen ja yhteistyöstä sopiminen on kuluvan
strategiakauden tärkeitä painopisteitä. Viime vuonna toteutettiin
virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden koko vuoden kestänyt
ohjelma, jonka keskeinen teema olivat juuri hallintokuntarajat ylittävät
prosessit. Tämä näkökulma on otettu huomioon kuluvan vuoden
tulospalkkiojärjestelmissä.
Kaupungin hallinnossa sovellettavassa tulosjohtamisen määritelmässä
korostetaan kokonaisuuksien hallintaa: Helsingin hallinnossa
tulosjohtamisella tarkoitetaan toiminnan kokonaisvaltaiseen
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tarkasteluun, tuloksellisuuteen ja yhteistyöhön perustuvaa
johtamistapaa. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeissa
todetaan, että hallintokunnissa jatketaan, vuosina 2008–2009
suoritettujen johtamisen ja suorituskyvyn itsearvioinnin tuloksena
määriteltyjen kehittämishankkeiden läpivientiä. Tavoitteena on myös,
että virastot ja laitokset tekevät EFQM-pohjaisen itsearvioinnin kerran
valtuustokaudessa. Seuraava kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailu
järjestetään vuonna 2012 osana Laatukeskuksen Excellence Finland kehitysohjelmaa. Kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailussa ja
itsearvioinneissa käytettävä EFQM-malli on viitekehys, jota voidaan
käyttää kokonaiskuvan muodostamiseksi organisaatiosta.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
johtamista tulee vahvistaa siten, että kaupunginjohtaja ja
apulaiskaupunginjohtajat ohjaavat toimialarajat ylittäviä prosesseja ja
seuraavat niiden toteutumista. Toimialarajat ylittäviä prosesseja on
kehitetty vuosina 2010 – 2011 toteutetussa ylimmän johdon
valmennuksessa ”Tulevaisuuden palvelujen johtaminen”.
Hallintokuntien välistä yhteistoimintaa on edistetty toimialarajat
ylittävien prosessien osalta vuonna 2012 johtajiston 17.8.2011 ja
5.10.2011 tulospalkkiojärjestelmistä tekemien päätöksen mukaisesti.
Päätösten mukaan tulospalkkiojärjestelmiin integroitiin mukaan viisi
toimialarajat ylittävää prosessia. Myös prosessien omistajuus
määriteltiin.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin johtamisjärjestelmän
kehittämistä tulee edelleen jatkaa huomioiden toimialarajat ylittävät
prosessit ja niiden johtaminen. Tähän kuuluu mm. selkeiden johtamisja ohjausroolien sekä vastuiden määrittely. Ennen kuin voidaan ryhtyä
ohjaamaan ja seuraamaan esimerkiksi tarkastuslautakunnan
mainitsemia toimialarajat ylittäviä prosesseja, tulee ne tunnistaa ja
määritellä.
Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset kaupungin
johtamisjärjestelmän kehittämiseksi valmistellaan osana seuraavan
valtuustokauden strategiaohjelmaa. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi,
että samalla voidaan määritellä luottamuselinten rooli sekä foorumit
toimialarajat ylittävien prosessien johtamisessa.
Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstökeskus on laatinut virastojen ja
liikelaitosten käyttöön henkilöstötarpeiden ennakoinnin välineen, jota
on jo sovellettu kaikissa hallintokunnissa. Ennakoinnin kohteena ovat
kaikki henkilöstöryhmät, myös esimiesasemassa olevat.
Henkilöstösuunnittelu on toistaiseksi ollut virasto- ja liikelaitoskohtaista.
Tulevalla strategiakaudella on tarkoitus hyödyntää ennakoinnin tuloksia
koko kaupunkia koskevan henkilöstösuunnitelman laatimiseksi. Tämä
suunnitelma sisältää myös esimieskuntaa koskevia kannanottoja.
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4.1.2 Tuottavuuden mittaaminen ja tuottavuuskehitys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen
on tärkeää, mutta myös palvelujen laatu ja vaikuttavuus on turvattava.
Tästä syystä virastojen ja liikelaitosten tulee pyrkiä tuloksellisuutta
laajemmin kuvaavien tuottavuusmatriisien kehittämiseen.
- tuotos-panos -mittaria käyttävien hallintokuntien tulee raportoida
tilinpäätöksessä tuottavuuskehityksen lisäksi palvelun laatua ja
vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden muutokset.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee päivittää tuottavuuslaskentaa
koskeva vuoden 1990 ohje ja julkaista yleispiirteinen ohje
matriisilaskennasta.
- virastojen ja liikelaitosten on kuvattava tuottavuustietojen esittämisen
yhteydessä, mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.
- virastojen ja liikelaitosten tulee esittää myös tuottavuutta heikentävät
tekijät siinä tapauksessa, että tuottavuuden arvioidaan laskevan.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin toiminnan tuottavuuden ja
taloudellisuuden parantaminen on keskeinen ja strategiaohjelman
mukainen tavoite. Tuloksellisuutta laajemmin kuvaavien
tuottavuusmatriisien kehittämistä on tehty talous- ja
suunnittelukeskuksen johdolla valtuustokauden aikana.
Kaupunginhallitus toteaa, että tilinpäätöksessä palvelujen laatua ja
vaikuttavuutta raportoidaan ensisijaisesti sitovien toiminnallisten
tavoitteiden avulla. Talousarvion sitovien ja muiden tavoitteiden tulisi
sisältää riittävällä tasolla palvelujen laatua ja vaikuttavuutta kuvaavat
mittarit.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on
johtajistokäsittelyssä päättänyt 30.11.2011 tuottavuuden mittaamisesta.
Kaupungin virastojen ja liikelaitosten sekä niiden toimintojen
tuottavuuden mittaamisessa käytetään kullekin virastolle ja
liikelaitokselle parhaiten sopivaa
tuottavuuden mittaamistapaa. Mittaamistavat ovat: (1) suoritepohjainen
tuotos/panos – laskenta, (2) jalostusarvolaskenta, (3)
monimuuttujamalliin perustuva matriisilaskenta ja (4)
asiantuntijaorganisaation monimuuttujamalliin perustuva
matriisilaskenta. Päätöstä tehtäessä matriisipohjaista tuottavuuden
mittaamista oli kehitetty sosiaalivirastossa, rakennusviraston
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pysäköinninvalvonnassa, nuorisoasiainkeskuksessa,
ympäristökeskuksessa ja kulttuurikeskuksessa. Osa virastoista ja
liikelaitoksista on katsonut, että vanha tuottavuuden mittaamistapa
tuotos/panos on edelleen perusrakenteeltaan riittävä. Laskentaan
sisältyviä suoritteita ja niiden välisiä painoarvoja on ajantasaistettu.
Kaupunginhallituksen 26.3.2012 hyväksymiin talous- ja
suunnittelukeskuksen valmistelemiin talousarvion 2013 laatimisohjeisiin
sisältyy kaupunginjohtajan tuottavuuden mittaamispäätöksen mukainen
ohjeistus. Laatimisohjeiden mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus
laskee kaupunkikohtaisen tuottavuuskehityksen vuosittain vuodesta
2012 alkaen.
Tuottavuuden mittaamisen kehittämisessä on otettu askel
yksilöllisemmän kehittämisen suuntaan. Valittu linja painottaa
valmennusta ja konsultointia. Tuottavuuden mittaustapojen edelleen
jatkuvasti kehittyessä kirjallinen opas tai ohje ei pysy ajan tasalla.
Matriisilaskennasta on talous- ja suunnittelukeskuksen tilaamana ja
Oiva Akatemian avustamana järjestetty useita valmennustilaisuuksia
muuttuvine esimerkkeineen. Tässä jatkuvan kehittämisen tilanteessa
on katsottu, että valmennustilaisuuksien luentokalvot sekä
mittaamisesta tehtyjen julkaisujen ja myös tulevien väitöskirjojen
suomenkielinen materiaali on riittävä. Lisäksi talous- ja
suunnittelukeskuksen asiantuntijat konsultoivat virastoja ja liikelaitoksia
mittaamisen kehittämisessä.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se tulee edelleen vuosittaisissa
talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeissa tarkentamaan
tuottavuuden mittaamisen ja tuottavuuden parantamisen ohjeistusta
sekä tuottavuuden kehittymisen seurantaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja liikelaitosten on kuvattava
tuottavuustietojen esittämisen yhteydessä myös talousarviossa
riittävällä tarkkuudella mistä tekijöistä tuottavuusmittari koostuu.
Kaupunginhallitus toteaa tuottavuutta heikentävien tekijöiden
esittämisestä, että hallintokuntien tehdessä vuonna 2011 esityksiä
tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelmaan sosiaalivirasto ja opetusvirasto
esittivät euromääräisen arvion eräiden toimenpiteiden vaikutuksesta
tuottavuuden heikentymiseen. Kaupunginhallitus toteaa, että
tuottavuutta laskevat tekijät tulee esittää päätöksentekijöille
päätösesityksen perusteissa.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kuten arviointikertomuksen sivulla
28 todetaan, sekä kaupungin että kansallisella tasolla suurin haaste on
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä opetuksen heikko
tuottavuuskehitys. Kaupungin toiminnassa on olennaista löytää keinoja
suurten palvelualojen tuottavuuden lisäämiseen ja mittaamisen on
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palveltava tätä päämäärää. Sama haaste on koko kuntakentällä, sillä
tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien
koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus heikkeni
vuonna 2010.

4.1.3 Helsinki-Vantaa -selvityksen tulosten hyödyntäminen
hallintokunnissa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää Helsinki-Vantaa selvityksen perusteella annetuissa lausunnoissaan esittämänsä
kehittämistoimenpiteet opetustoimen esimerkin mukaisesti. Myös
yksittäistä sektoria koskeva kehittäminen on tärkeää.
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ja vastuuvirastojen tulee käynnistää
asuntotuotannon, kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi
hallintokuntien välisiä yhteishankkeita Vantaan parhaiden käytäntöjen
mukaisesti.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 14.12.2011
käsittelemässä aineistossa koskien Helsinki-Vantaa-selvityksen
hyödyntämistä kaupungin toiminnan kehittämisessä käytiin läpi
yksityiskohtaisesti vertailun tulokset ja mahdollisuudet hyödyntää niitä.
Kaupungin eri hallintokunnat jatkavat palvelujen kehittämiseksi
yhteistyötä niin Vantaan kuin muiden kaupunkien kanssa sekä
virkamies että luottamushenkilötasolla.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suosituksiin ja näkee
tärkeänä kehittää ja nopeuttaa kokonaisprosessia kaavoituksesta
tontinluovutukseen. Prosessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon
laadullisten tekijöiden ohella tontinluovutuksesta saatavat vuokra- ja
myyntitulot.

4.1.4 Kaupungin henkilöstömäärän kehitys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- henkilöstömäärän kasvun hillitsemiseksi tulee lisätä työn tuottavuutta,
tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta parantavia toimia, kuten
toimivan informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä,
toimintamallien uudistamista ja työhyvinvointiin panostamista.

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

19/2012

145 (252)

Kj/3
14.05.2012
- henkilöstökeskuksen tulee seurata, onko palkkasumman kehitys
yleisen ansiotason nousun sekä tasa-arvoa edistävien palkkaohjelmien
mukaista. Poikkeamille on oltava perustelut.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan kannanottoon
henkilöstömäärän kasvun hillitsemisestä. Henkilöstökeskuksessa
meneillään oleva HR-tietojärjestelmähanke ja siihen liittyvä HRprosessien yhtenäistäminen luovat omalta osaltaan mahdollisuuksia
HR-toiminnoissa sekä siihen liittyvissä oheistoiminnoissa tarvittavien
työpanosten vähentämiseen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin palkkasumman kehittymistä
tulee verrata ensisijaisesti kunta-alan palkkakehitykseen.
Henkilökuntarakenteen eroavuuksista johtuvista syistä siitä voi olla
perusteltuja poikkeamia. Naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien
palkkausjärjestelyjen edistäminen kuuluu osaksi virastojen ja
liikelaitosten palkitsemisohjelmien kokonaisuutta.
Palkkasumman kehityksen seurannan välineitä kehitetään talous- ja
suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen ja taloushallintopalvelu liikelaitoksen yhteistyönä.

4.1.5 Työhyvinvointi
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- henkilöstökeskuksen tulee kehittää kaupungilla käytössä olevia
palkitsemisen periaatteita ja menettelytapoja, koska henkilöstö on niihin
vähiten tyytyväinen.
- henkilöstökeskuksen ja Oiva Akatemian tulee järjestää esimiehille ja
työntekijöille koulutusta työpaikkakiusaamisen tunnistamiseksi ja
ehkäisemiseksi.
- työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla tulee kartoittaa ja seurata
tarkemmin. Henkilöstökeskuksen tulee kehittää keinoja kiusaamiseen
puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka palkitsemista koskeva kysymys
saa matalan arvon työhyvinvointikyselyssä, on vaikea arvioida, onko
Helsingin kaupungin henkilöstö palkitsemiseen muiden kuntien
henkilöstöä tyytymättömämpää. Helsingissä on käytössä useita
sellaisia palkitsemiskeinoja, joita muualla kuntasektorilla käytetään
hyvin vähän. Näitä ovat esim. tulospalkkiot ja kannustuslisät.
Palkitsemista on kehitetty strategiaohjelmassa määritellyllä tavalla.
Tavoitteiden toteuttamiseen sidotun ja yksilöllisiä vaihtoehtoja tarjoavan
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palkitsemisen kehittämistä jatketaan edelleen. Työhyvinvointikyselyssä
seurataan erityisesti myös sitä, miten oikeudenmukaiseksi henkilöstö
kokee palkitsemisen.
Epäasiallisen kohtelun torjumiseksi on valmisteltu monipuolinen
toimenpideohjelma. Ohjelmaan sisältyy muun muassa vuonna 2011
uudistettu ”Helsingin Hengessä – sopua ja sovittelua” - opas, joka
sisältää kaupungin toimintaohjeen ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja
sovitteluun. Opasta hyödynnetään suunnitelmallisesti työyhteisöissä ja
erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Keskeistä on vahvistaa esimiesten
osaamista ja valmiuksia puuttua poikkeamatilanteisiin päättäväisesti ja
viivytyksettä. Henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja Oiva
Akatemian yhteistyönä selvennetään toimijoiden rooleja tuettaessa
esimiehiä ja johtoa ristiriitatilanteiden hoitamisessa.
Epäasiallisen kohtelun torjumiseen liittyvistä toimenpiteistä on laadittu
myös viestintäsuunnitelma. Henkilöstökeskus kartoittaa ja seuraa
jatkuvasti työpaikkakiusaamisen tilaa kaupungilla käytettävissä olevin
keinoin.

4.1.6 Energiansäästötoimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen tulee lisätä hallintokuntien ja konserniyhtiöiden
energiansäästötavoitteiden määrää.
- hallintokuntien tulee jatkaa energiansäästötoimenpiteitä sekä niitä
koskevaa valistustoimintaa, jotta energiansäästön ja
kasvihuonekaasujen vähentämisen velvoitteet saavutetaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvion
laatimisohjeissa on ohjeistettu hallintokuntia laatimaan tai päivittämään
sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma
viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelmaan tulee
sisällyttää kuvaus käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välisestä
yhteistyöstä pyrittäessä rakennusten oikeanlaisen energiatehokkuuden,
ylläpidon ja käytön aikaansaamiseen. Valmiit toimintasuunnitelmat
tullaan julkaisemaan energiansäästöneuvottelukunnan nettisivuilla
säästöideoiden ja -käytäntöjen jakamiseksi hallintokuntien kesken.
Keskeisten toimenpiteiden selvittämiseksi energiansäästötavoitteen
saavuttamisessa HKR-Rakennuttaja tarjoaa apuaan hallintokuntien
toimintasuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä sekä käytännön
toimenpiteiden suorittamisessa. Kaupunginhallitus katsoo ohjeistuksen
olevan toistaiseksi riittävää.
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Kaupunginhallitus toteaa, että energiansäästötoimenpiteet tulee laittaa
tärkeysjärjestykseen siten, että rakennusten energiatehokkaaseen
käyttöön liittyvät toimenpiteet asetetaan etusijalle ja
takaisinmaksuajaltaan pitkät ja kalliit toteutetaan myöhemmin.

4.1.7 Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- terveyskeskuksen on uuden terveydenhuoltolain johdosta
järjestettävä uusi tiedottamiskierros ja koulutusta päätöksenteon
terveysvaikutusten nopeasta ennakkoarvioinnista.
- ohjeen käytön markkinointi ja koulutus tulee kohdentaa sellaisille
virastoille, jotka tekevät kuntalaisten terveyteen liittyviä päätösesityksiä,
mutta jotka eivät vielä käytä nykyistä ohjetta.
- ohjeen käytössä voidaan joustaa niissä tapauksissa, joissa terveyteen
liittyviä päätöksiä ei tehdä tai jos käytössä on jokin yksityiskohtaisempi
tai laajempi päätöksenteon terveysvaikutusten
ennakkoarviointimenetelmä.
Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviossa vuodelle 2012 mainitaan,
että terveyskeskuksen laatima ohje, "Päätösesityksen valmistelu ja
nopea terveysvaikutusten arviointi", on kaikkien hallintokuntien
käytettävissä ja sen käyttöönottoa jatketaan omassa ja muissa
hallintokunnissa tarjoamalla koulutusta ja tukea.

4.2 kaupunkikonsernin arvioinnit
4.2.1 Konsernijaoston aseman ja konserniohjeen vertailu suurissa
kaupungeissa
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin hajanaisen hallintorakenteen vuoksi konsernijaoston
asemaa tulee täsmentää ja vahvistaa siten, että se kykenee nykyistä
aktiivisemmin tarkastelemaan konserniyhteisöjen ja niistä muodostuvan
kokonaisuuden toimivuutta ja rakennetta.
- keskeisimmille tytäryhteisöille tulee asettaa toiminnallisia tavoitteita ja
niitä tulee seurata konsernijaostossa. Tytäryhteisöille tulee luoda
toimialoittaiset strategiat ja pyrkiä lisäämään tytäryhteisöjen
toimialakohtaista yhteistyötä.

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

19/2012

148 (252)

Kj/3
14.05.2012
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen siltä osin,
että konsernijaoston asemaa on syytä edelleen täsmentää ja vahvistaa
konserniyhteisöjen kokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että vertailtaessa Helsingin ja
muiden suurten kaupunkien konserniohjausta, ei ensisijainen
johtopäätös ole toteamuksessa mainittu Helsingin hajanainen
hallintorakenne vaan Helsingin kaupunkikonsernin monipuolisuus ja
laajuus muihin kaupunkeihin verrattuna. Tämä ei johdu vain Helsingin
koosta vaan myös tarjolla olevan palveluvalikoiman laajuudesta ja
laadusta. Lisäksi Helsinki pääkaupunkina sekä seudun ja maan
keskuksena järjestää monia palveluja, jotka eivät kuulu muiden
kaupunkien tarjontaan. Monissa näissä palveluissa konserniyhteisöt
ovat luonteva tapa organisoida palvelujen järjestäminen. Näistä syistä
johtuen Helsingin konsernirakenne eroaa muista suuristakin
kaupungeista.
Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee tulevien vuosien talousarvio- ja
strategiavalmistelussa antamaan linjaukset tavoitteiden asettamisesta
tytäryhteisöille. Kaupunginhallitus katsoo, että toimialoittaisten
strategioiden sijaan tytäryhteisöjen tulee noudattaa
kaupunginvaltuuston hyväksymää kaupungin strategiaohjelmaa.
Tytäryhteisöjen toimialakohtaisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena
tulee olla parempi palvelu kaupunkilaisille ja kaupunkikonsernin
tuottavuuden lisääminen.

4.2.2 Konserniohjauksen tehostamistoimenpiteet
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- konsernijohdon tulee arvioida konsernikokonaisuuden
tarkoituksenmukaisuus, tarvittaessa ulkopuolisen konsultin avulla, ja
selvittää yhteisökohtaisesti kunkin yhteisön konserniin kuulumisen
tarpeellisuus.
- konsernijohdon tulee arvioida, voidaanko oman toimen ohessa
johdettuja yhteisöjä johtaa virkatyönä osana yhteisöä hallinnoivan
viraston toimintaa, ja onko yhteisön toiminnan organisointi
yhtiömuotoon perusteltua.
- ennakkosuostumuspyynnöt tulee laatia kirjalliseen muotoon ja
dokumentoida asianmukaisesti.
- tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.
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Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksenä
oli, että konserniohjauksen tehostamisen toimenpiteet ovat tuottaneet
tulosta. Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se hyväksyy nykyisellään kaksi
kertaa valtuustokaudessa tytäryhteisökohtaiset omistusta,
kehittämisvisiota ja toiminnan tavoitteita koskevat omistajapoliittiset
linjaukset, joissa mm. otetaan kantaa kunkin yhteisön konserniin
kuulumisen tarpeellisuuteen ja organisaatiomuotoon.
Konsernikokonaisuuden kattavampi tarkoituksenmukaisuuden arviointi
ja mahdolliset uudistamisehdotukset on luonteva valmistella osaksi
seuraavaa strategiaohjelmaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että nykyistä ennakkosuostumuskäytäntöä
voidaan pitää riittävänä.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että
tytäryhteisöjen hallitusten tulee merkitä kaupunkikonsernin yhteiset
toimintastrategiat yhteisöissä noudatettaviksi ohjeiksi.

4.2.3 Liikuntakonsernin omistajaohjaus
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee selvittää Jääkenttäsäätiön
omistuksessa olevien yhtiöiden yhdistämisestä syntyvät hyödyt ja
haitat.
- kaupungin omistajaohjausta liikuntakonsernin yhteisöissä tulee lisätä
asettamalla niille yhteisiä toiminnallisia tavoitteita.
- Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistamien
yhteisöjen ja liikuntaviraston tulee strategiaohjelman tavoitteen
mukaisesti selvittää mahdollisuuksia toiminnalliseen ja hallinnolliseen
yhteistyöhön.
- kiinteistöviraston tulee selvittää Helsingin kaupungin omistamien
liikuntapaikkojen sisältämä korjausvelka ja ottaa se huomioon
toiminnan suunnittelussa.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston
työohjelmaan tullaan sisällyttämään Jääkenttäsäätiön omistuksessa
olevien yhtiöiden yhdistymisestä syntyvien hyötyjen ja haittojen
selvittäminen.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntatoimen konserniohjauksen
tehostamisessa tulisi pyrkiä painottamaan liikunnan tavoiteasetantaan
perustuvaa konserniohjausta. Liikuntapalvelujen tuottavien
kaupunkiyhtiöiden, säätiöiden ja kaupungin välille tulisi määritellä
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tarkemmin eri toimijoiden väliset roolit ja velvoitteet ja asettaa yhteisiä
tavoitteita. Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviovalmistelussa
tullaan virastojen ja liikelaitosten tavoin konserniyhteisöille asettamaan
tavoitteita.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että
Töölön urheilukeskittymän alueella toimivien, kaupungin omistavien
yhteisöjen ja liikuntaviraston välisen hallinnollisen ja toiminnallisen
yhteistyön mahdollisuudet on perusteltua selvittää.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittämisestä ja toteaa, että
liikuntapaikkojen korjausvelan selvittäminen kattavasti on tärkeää.
Liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa pääasiassa
liikuntavirasto. Liikuntavirasto on vuokrannut osan käytössä olevista
rakennuksistaan kiinteistöviraston tilakeskukselta pääomavuokralla.
Tilakeskus on omalta osaltaan selvittänyt rakennustensa korjausvelan
ja seurannut sen kehittymistä pitkään. Liikuntaviraston tulisikin selvittää
korjausvelka liikuntapaikoistaan siihen soveltuvalla menetelmällä ja
käyttää saatua tietoa korjausohjelmissaan ja toiminnassaan.

4.3 Toimialarajat ylittävät arvioinnit
4.3.1 Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee
varmistaa erillisrahoituksen jälkeenkin. Sosiaali- ja terveystointa ja
sivistys- ja henkilöstötointa johtavien apulaiskaupunginjohtajien sekä
virastopäälliköiden on varmistettava työn kaupunkitasoinen koordinointi
ja yhteistyö virastojen välillä hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi.
- hankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia – kuten EasySport toiminta – on laajennettava yläasteikäisiin ja soveltuvin osin toisella
asteella opiskeleviin.
- terveyskeskuksen ja opetusviraston tulee parantaa
kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa siten, että oppilaiden
pääsy koululääkärin, -psykologin, ja -kuraattorin vastaanotolle
helpottuu.
- vaikka ehdotetut toimenpiteet kasvattavat menoja lyhyellä tähtäimellä,
toimenpiteet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät kustannuksia pitkällä
tähtäimellä.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2013 talousarvioehdotuksen
laatimisohjeissa todetaan Khn kannantotoissa, että LASU-rahoista
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teetetään vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana ja päätetään
sen jälkeen, missä muodossa toimintaa jatketaan.
Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseen ja
terveyserojen supistamiseen panostetaan mm. neuvolatoiminnasta ja
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta annetun asetuksen mukaisesti
sekä erilaisilla hankkeilla (mm. Tukevasti alkuun ja Tsemppari
hankkeet) ja toimintamalleilla (mm. äitien EPDS masennusseula, laajat
terveystarkastukset ja LaSu:n kuuluva Hyve 4-v). Neuvolan sekä kouluja opiskeluterveydenhuollon toiminnassa painotetaan
terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin, että huomioidaan
resurssien kohdentaminen palveluja enemmän tarvitseville. Oppilas ja
opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa.
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja
ammattikuntien väliset roolit. Neuvola ja koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa korostuu hallintokuntien välinen yhteistyö
toimintamallien kehittämisessä.
Kaupunginhallitus ei pidä mahdollisena laajentaa matalankynnyksen
liikuntapalvelujen kohdentamista myös vuosiluokille 7-10 ja
lukioasteelle ilman, että tehostetaan nykyisiä toimintamalleja ja rakenteita ja ilman, että kohdennetaan uudelleen taloudellisia
resursseja.

4.3.2 Rakentamisen ja kiinteistönhoidon vastuut
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- hankesuunnittelun ohjaus, rakentamisen valvonta sekä kiinteistöjen
ylläpidon ohjaus ja valvonta tulee toteuttaa riittävillä ja osaavilla
resursseilla eri hallintokunnissa.
- HKR-Rakennuttajan ja Staran tulee yhdessä kiinteistöviraston
tilakeskuksen kanssa kehittää edelleen yhteistyötään, jotta
rakennuttaminen ja rakentamisen valvonta sujuvat paremmin.
- kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Palmian on kehitettävä edelleen
yhteistyötään laadukkaan kiinteistönhoidon turvaamiseksi.
- kiinteistöviraston tilakeskuksella tulee olla riittävät resurssit
kiinteistöjen teknisen arvon säilyttämiseen.

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

19/2012

152 (252)

Kj/3
14.05.2012
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päätti 26.3.2012
vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä
taloussuunnitelmaehdotuksen 2013–2015 laatimisohjeiden käsittelyn
yhteydessä, että talous- ja suunnittelukeskus tekee yhteistyössä
rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sekä
kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan rooteleiden kanssa syyskuun 2012 loppuun
mennessä kokonaisselvityksen kaupungin toimitilojen omistamisesta,
ylläpidosta ja rakentamisesta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa
ratkaisuehdotuksia, miten näiden toimintojen kustannustehokkuutta ja
palvelun laatua voidaan parantaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan
tarkastuskertomuksesta esiin nostettuja ongelmia.

4.4. Kaupunginjohtajan toimialaan liittyvät arvioinnit
4.4.1 Innovaatiorahaston tarkoitus ja määrärahojen käyttö
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- innovaatiorahaston toiminnan jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta
tulee vakavasti harkita. Selkeää näyttöä rahaston tarkoituksen
toteutumisesta ei tullut arvioinnissa esille. Koska avustuksia on
myönnetty osin puutteellisin perustein, kaupunginhallituksen tulee
kiinnittää erityistä huomiota hakemusten perusteisiin ja hankkeiden
talousarvioihin.
- taloudellisesti merkittävissä ja monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä
kevyt väliarviointi siitä, onko hankkeella saavutettavissa se tavoite,
johon pyritään. Kaikista hankkeista on laadittava loppuarviointi.
- talous- ja suunnittelukeskuksen tulee valmistella tarvittavat muutokset
innovaatiorahaston sääntöihin. Kaupunginhallituksen tulee tarkentaa
avustusten myöntämisperusteita sekä tarvittaessa esittää
kaupunginvaltuustolle innovaatiorahaston sääntömuutokset.
Kaupunginhallitus toteaa, että palvelujen ennakkoluulottomaan
kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan liittyy aina riskinottoa.
Arviointikertomuksessa on arvioitu 60 hankkeesta kolmea. Tämän
pohjalta on todettu hankkeiden toteuttaneen innovatiivisuutta jossain
määrin. Selkeää näyttöä siitä, että innovaatiorahaston tarkoitus ei ole
toteutunut ei esitetä. Arviointikertomuksessa ei esitetä, että
innovaatiorahaston avustusten myöntämisessä tai valvonnassa olisi
tehty virheitä. Johtopäätöksissä todetaan, että innovaatiorahastosta on
myönnetty avustuksia osin puutteellisin perustein. Tätä puutteellisuutta
ei ole tarkemmin eritelty. Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastelluista
kolmesta hankkeesta esimerkiksi Terveellinen kaupunginosa
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ohjelmassa kehitetty sähköinen terveyskortti oli Laatukeskuksen
vuoden 2011 laatuinnovaatiokilpailun voittaja.
Arviointikertomuksen johtopäätöksissä tulee selvästi esiin tutkimus- ja
kehittämistoimintaan olennaisesti liittyvä ongelma.
Arviointikertomuksessa todetaan, että hankkeiden innovatiivisuutta on
vaikea arvioida hakemusvaiheessa, mutta silti hankkeille tulisi luoda
tarkemmat kriteerit.
Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan toteamuksen
mukaisesti on perusteltua ajoittain arvioida innovaatiorahaston
tarkoituksenmukaisuutta, jotta julkisten varojen käyttö on
asianmukaista. Hyvän hallinnon ja innovaatiorahaston vaikuttavuuden
lisäämiseksi avustettavien hankkeiden kriteereitä on syytä kehittää.
Kaupunginhallitus toteaa, että se on 30.1.2012 päättäessään
innovaatiorahaston hankerahoituksesta lisännyt hankkeiden arviointia.
Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja
suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä
tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset.
Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle
tiedoksi samalla, kun Khs käsittelee hankkeille myönnettävää
rahoitusesitystä
Lisäksi kehitettävää on siinä, että taloudellisesti merkittävissä ja
monivuotisissa hankkeissa tulee tehdä kevyt väliarviointi siitä, onko
hankkeella saavutettavissa se tavoite, johon pyritään.

4.5 Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.5.1 Pääkaupunkiseudun ympäristötavoitteiden arviointi Helsingin
osalta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset ovat niin mittavia,
että sitä koskeva työ tulee organisoida nykyistä selkeämmin
kaupunkitasolla ja sopia yhteistyöstä ja työnjaosta
pääkaupunkiseututasolla.
- vastaavasti kaupunkien tulee Itämeren suojeluun tähtäävässä
toiminnassaan pyrkiä yhteistyöhön valtion, järjestöjen ja muiden
tahojen kanssa.
- viheralueet eivät tunne kaupunkirajoja, joten niiden suunnittelu on
toteutettava pääkaupunkiseututasoisesti. Luonnonsuojelun
kaupunkitaloudellisista vaikutuksista tulee käydä avointa keskustelua
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sekä löytää viheraluerakenteelle ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä
ratkaisuja ottamalla kaavoitukseen mukaan ekologinen asiantuntemus.
Viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon tulee varata vuosittain riittävät
määrärahat.
Kaupunginhallitus toteaa, että raportissa mainittujen
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien sopimusten tavoitteet on tuotu
osaksi kaupungin strategiaohjelmaa. Ilmastonmuutoksen hillintään
liittyvät toimenpiteet on strategiaohjelmassa vastuutettu kaikille
virastoille. Esimerkiksi kaupunkisuunnitteluvirastolla ja HKL:llä on
joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen liittyviä sitovia tavoitteita.
Kaikilla toimitiloja käyttävillä hallintokunnilla on tilankäytön tehostamista
ja energian käyttöä koskevia säästötavoitteita. Helsingin energia vastaa
energian tuotannosta ja siihen sisältyvistä ympäristökuorman
vähentämistavoitteista. Kaupunginhallitus katsoo, että
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä työ on organisoitu riittävän hyvin ja
ilmastonmuutoksen hillintää koskeviin tavoitteisiin päästään, kuten
raportissakin todetaan.
Ilmastonmuutoksen hillintä on suuren mittakaavan asia, jossa valtion
toimenpiteet ovat suuremmassa roolissa kuin kaupungin. Kaupunki
voisi vaikuttaa valtioon päin, jotta valtio omin keinoin edistäisi mm.
puhtaan teknologia kehitystä ja käyttöönottoa, energiatehokasta
kaavoitusta ja rakentamista, ympäristöystävällisempää
kulutuskäyttäytymistä sekä liikenteen päästöjen pienentämistä puhtaan
teknologian käytön lisäksi mm. joukkoliikenneinfraan panostamalla.
Itämerihaaste on ollut esillä mm. useissa eri tilaisuuksissa
EUROCITIES Environment forum:ssa, Kotkan meripäivien
Itämeriseminaarissa sekä Helsingissä pidetyssä EU:n Itämeristrategian
seminaarissa. Itämerihaastetta on esitelty myös ympäristöministeriön
virkamiehille. Vuonna 2012 keväällä järjestetään seminaari Raumalla
sekä Kansallinen seminaari Helsingissä. Vuonna 2012 uusien
toimijoiden haastamisessa mukaan haasteeseen pääfokus on
kansainvälisissä kaupungeissa ja organisaatioissa. Kansainvälistä
toimintaa on ollut mm. Baltic Sea Challenge in Estonia ja Viron
kuntamarkkinat -tapahtumissa sekä Action for a Healthier Sea: round
table ja loppuseminaarissa.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merkittävimmät viheralueet
ovat yhteydessä muihin maakunnan viheralueisiin ja niiden yhteys tulee
säilyttää. Helsingin yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja työssä
kuullaan myös naapurikaupunkien suunnittelijoita. Asumisen
tiivistyminen on hajautumista parempi vaihtoehto ympäristölle. Siksi
Helsingin tulee tukea asuinrakentamista ja laskea sen kustannuksia,
jotta kehyskuntien sijaan asuinpaikaksi valikoituisi useammin Helsinki
ja yhtenäiset viheralueet voisivat palvella tarkoitustaan Helsingin
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lähialueilla. Raportissa tarkoitetun luonnonympäristön rakentamiseen ei
tarvitse lisätä määrärahoja, puistoja rakennetaan valtuuston vuosittain
päättämän budjetin mukaisesti.

4.6 Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.6.1 Huostaanotot
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sosiaaliviraston tulee taata kotipalvelujen saatavuus lapsiperheiden
arjen tukemisessa huostaanottojen ennaltaehkäisemiseksi.
Lapsiperheiden kotipalveluista ja varhaisesta tuesta tulee tiedottaa
aktiivisesti perheille.
- sosiaali- ja terveystoimessa tulee panostaa lapsiperheiden
vanhempien mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuteen,
vaikuttavuuteen sekä kuntoutumisen tukemiseen, koska se edistää
ongelmaperheiden lasten ja nuorten kasvuolojen paranemista.
- sosiaaliviraston tulee kehittää keinoja sijaisperheiden hankintaan ja
lisätä ammatillisten perhekotien määrää lastensuojelun kustannusten
vähentämiseksi, sillä perhehoito on laitoshoitoa taloudellisempaa.
- läheisneuvonpitoa tulee kehittää ja vakiinnuttaa saatujen kokemusten
pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.
- on kehitettävä keinoja ja tukimuotoja, joilla edesautetaan
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymistä ja
työhyvinvointia.
Kaupunginhallitus toteaa, että mm. talousarviossa vuodelle 2012
todetaan seuraavaa. Lapsiperheiden palveluissa jatketaan
lastensuojelun palvelurakennemuutoksen toteuttamista. Lastensuojelun
perhehoitoa lisätään suunnitelmallisesti. Avohuoltoa vahvistetaan
sijaishuollon tarpeen vähentämiseksi.
Edelleen talousarviossa todetaan, että perhehoitajille maksettava
vähimmäispalkkio nousee 1.1.2012 lähtien 650 euroon perhehoidossa
olevaa henkilöä kohden. Lastensuojelulain muutoksen mukaisesti
laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää
lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai
muualla. Lisäksi talousarviossa todetaan, että lapsiperheiden
kotipalvelua uudistetaan perheiden tukemiseksi.
Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että myös päihdehuollon
rakennemuutosta jatketaan. Hoidon painopiste on avopalveluissa.
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4.6.2 Toimeentulotuki
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sosiaaliviraston tulee pyrkiä nykyistä realistisempaan arvioon
toimeentulotuen budjetoinnissa.
- työkäytäntöjä tulee kehittää niin, että toimeentulotuen asiakkaat
saavat palveluja yhdenvertaisesti palvelupisteestä riippumatta.
- toimeentulotuen kielteisiin päätöksiin tulee liittää nykyistä selkeämmät
perustelut.
- toimeentulotuen sähköisen asioinnin lisäksi on syytä kehittää palvelun
saavutettavuutta puhelimitse esimerkiksi takaisinsoittojärjestelmän
avulla.
- kaupungin tulee edistää pätevän henkilöstön palkkaamista
sosiaaliasemille.
- koska yksinhuoltajien pitkäaikainen toimeentuloasiakkuus on
huostaanottoriski, tulee harkinnanvaraisen ehkäisevän ja täydentävän
toimeentulotuen kriteerejä näiden asiakkaiden osalta tarkistaa.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2012 talousarviota laadittaessa
arvioitiin, että takuueläkkeen voimaantulo vuonna 2011 laskisi edelleen
asiakkaiden määrää myös vuonna 2012. Toimeentulotuen menokehitys
vaikuttaisi olevan työllisyystilastoja helpommin suhdanteisiin reagoiva
ja siten vaikeasti arvioitava.

4.6.3 Sosiaaliviraston ostamien asiakaspalvelujen laadunvalvonta
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sosiaaliviraston tulee edellyttää sopimustuottajiltaan lakisääteisen
omavalvontasuunnitelman esittämistä.
- sosiaaliseen kuntoutukseen on syytä kehittää
dokumentointijärjestelmä laadunvalvontaan.
- ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen
ostopalvelujen laadun seurannan tulee olla toimivaa.
- vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen on tehtävä yhteistyötä hyvien
kokemusten vaihtamiseksi palveluasumisen ostopalvelujen
laadunvalvonnasta.
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Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaaliviraston ostamien
asiakaspalvelujen laadunvalvonnan kehittämisessä voidaan huomioida
tarkastuslautakunnan esittämät tavat systematisoida valvontaa. Lisäksi
Khs toteaa, että ostajan lisäksi yksityisiä palveluntuottajia valvovat
myös valtion aluehallintoviranomaiset.

4.6.4 Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kouluterveydenhuollossa tulee tavoitettavuuden parantamiseksi olla
lääkäreitä STM:n laatusuositusten mukaisesti.
- koulujen fyysisiä työoloja, kuten huoneilman laatua ja ergonomiaa,
tulee parantaa ja seurata ohjeistuksen mukaisesti eli kolmen vuoden
välein.
Kaupunginhallitus toteaa, että sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
toiminnassa painotetaan terveystarkastusten kattavuutta kuitenkin niin,
että huomioidaan resurssien kohdentaminen palveluja enemmän
tarvitseville. Oppilas ja opiskelijamäärän vähenemisestä huolimatta
koulunoppilashuoltohenkilökuntaan ei ole kohdennettu
sopeutustoimentoimenpiteitä. Kohdentamisessa käytetään apuna
muilta hallintokunnilta saatavaa lapseen ja nuoreen liittyvää tietoa.
Terveystarkastusohjelmien sisältöjen läpikäymistä jatketaan
huomioiden päällekkäisen työn tekemisen välttäminen ja
ammattikuntien väliset roolit.

4.7 Sivistys- ja henkilöstötoimen toimialaan liittyvät arvioinnit
4.7.1 Koulupudokkaat ja toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- valtion suuntaan tulee toimia aktiivisesti toisen asteen
aloituspaikkojen lisäämiseksi ja/tai paikkojen sääntelyn purkamiseksi
pääkaupunkiseudulla.
- valtion suuntaan tulee toimia aloitteellisesti myös oppilaitosten
rahoitusperusteiden muuttamiseksi tuloksellisuuden huomioon ottavaan
suuntaan sekä opintotuen myöntämisperusteiden tarkentamiseksi.
- opintojen keskeyttämistä tulee pyrkiä ehkäisemään luomalla
oppilaitoksille yhteiset pelisäännöt poissaolojen tiukemmasta
seurannasta ja perusteettomiin poissaoloihin ajoissa puuttumisesta.
Varhaisen puuttumisen keinoille tulee turvata tarpeelliset resurssit.
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- oppilaiden ja heidän vanhempiensa tietämystä eri koulutus- ja
ammattivaihtoehdoista tulee parantaa jo peruskoulussa.
Yhteishakuprosessia on kehitettävä siten, että eri koulutusvaihtoehdot
ja valintojen vaikutukset tulevat heille selviksi riittävän ajoissa.
- koulupudokkuutta ehkäisevien toimintojen riittävä rahoitus tulee
varmistaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Itä-Helsingin palveluiden
resursseihin.
- koulupudokkuuden ehkäiseminen ja nuorten työllisyydenhoidon
vastuu tulee keskittää selkeästi yhteen paikkaan ja luoda ilman
opiskelupaikkaa oleville nuorille yhden luukun palvelupiste.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2009–2012
mukaisesti ammatillisen perusopetuksen on lisätty ja suunnattu
vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti paremmin nuorten sekä työ- ja
elinkeinoelämän tarpeita. Opinto-ohjauksessa painotetaan työllistävien
alojen houkuttavuutta ja koulutustarjontaa vähennetty aloilla, joissa on
heikko työllistymisaste koulutuksen jälkeen.
Kaupunginhallitus toteaa, että oppilaitosten rahoitusperusteiden tulisi
perustua enemmän tuloksellisuusperusteiseksi osana opintojen
keskeyttämisen vähentämisen prosessia. Kaupunginhallitus toteaa,
että opintuen rakenteellista kehittämistä valmistelemaan asetetaan
työryhmä valtion taholta. Opintotuen uudistamista koskevat
linjapäätökset tehdään vuonna 2013 ja uudistettu opintotukijärjestelmä
on voimassa vuonna 2014. Tavoitteena on parantaa opintotuen
käyttöastetta sekä mahdollistaa tavoitteellinen ja täysipainoinen
opiskelu ja valmistuminen tavoiteajassa. Uudistuksen lähtökohtana on
kustannusneutraalisuus.
Ammatillisissa oppilaitoksissa ohjaus- ja tukitoimiin ryhdytään, kun
opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti, poissaoloja ja
etenemisesteitä ilmenee tai opiskelija on keskeyttämässä opintojaan.
Opintojen keskeyttämistä oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa
perusopetuksessa vähennetään ja tutkinnon suorittamista kolmessa
vuodessa lisätään kehittämällä ja yhtenäistämällä oppilaitosten
johtamisjärjestelmiä, opetuksen rakenteita ja opetusmenetelmiä sekä
parantamalla ohjaus- ja tukitoimien suunnitelmallisuutta. Hallintokuntien
rajat ylittäviä tuki- ja ohjauspalveluita tuetaan tämän lisäksi.
Oppisopimuskoulutuksessa opintojen loppuunsaattamista on
vahvistettu työoppimisen tukiprosesseja järjestämällä uusille
oppisopimuskouluttajille työpaikkaohjaajakoulutus ja vahvistamalla
opiskeluprosessin yhtenäistä seurantaa oppisopimuskoulutukseen
erityisesti suunnitellulla sähköisellä palautekyselyllä.
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Peruskoulujen tuntikehyksen laskentaperiaatteen mukaan pääosa
oppilaanohjauksen tuntiresursseista peruskouluissa on yleisopetuksen
tuntikehyskaavan ulkopuolinen erä. Tämä takaa sen, että opintoohjaukseen kohdennetaan jo perusopetuksessa riittävä resurssi
mahdollistaen yksittäisen nuoren kokonaisvaltaisen ja
suunnitelmallisen tulevaisuuden suunnittelun koulun ja kodin välisenä
yhteistyönä.
Strategiaohjelman 2009–2012 mukaisesti valtuustokaudella on lisätty
positiivisen diskriminaation määrärahan määrää ja näin turvataan ja
ennaltaehkäistään sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätään
koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden
kesken ja samalla varmistetaan koulupudokkuutta ehkäisevien
toimintojen rahoituksen riittävyys osaksi.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa on varattu erillismääräraha lasten ja nuorten
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun
turvaamiseksi vuodesta 2009 lähtien. Helsinki 200 vuotta
pääkaupunkina -juhlavuoden kunniaksi peruskoulunsa päättävien
helsinkiläisten nuorten koulutus- tai jatkopaikan turvaamiseksi ja
ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi, on
kaupunginvaltuusto myöntänyt lisäresurssin. Lisäksi vakiintunut Luotsitoiminta ja tulevaisuustiski osaltansa auttavat nuorten
oppivelvollisuuden loppuun saattamisessa. Kaupunginhallitus toteaa
vielä, että opetustoimi koordinoi vuosittain lukuisia valtion, EU:n yms.
rahoittamia ja myöntämiä harkinnanvaraisia hankkeita syrjäytymisen
ehkäisemiseksi ja koulutuksen loppuunsaattamiseksi taaten näin
osaltaan rahoituksen jatkuvuutta ja riittävyyttä.
Kaupunginhallitus toteaa, että koulupudokkuutta ehkäisevät ja nuorten
työllisyyttä edistävät toimenpiteet tulee keskittää järkevään määrään
toimipisteitä huomioiden alueelliset erot, vaatimukset ja tarpeet sekä
kasvava erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten määrä. Tämä edellyttää ylihallintokuntien välistä tiivistä
yhteistyötä ja vastuun ja johtajuuden selkeämpää jakamista eri
hallintokuntien kesken.

4.7.2 Asiantuntijapalveluiden osto
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä
samansisältöisten asiantuntijapalvelujen osalta.
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- laatutekijöiden ja -kriteerien määrittelyssä tulee tehdä yhteistyötä
kaupunkitasolla ja hallintokuntien välillä parhaiden käytäntöjen
oppimiseksi.
- kehitteillä oleva kaupunkitasoinen sopimustenhallintajärjestelmä tulee
ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti hallintokuntien hankintojen
tehostamiseksi.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen, että
sivistys- ja henkilöstötoimen tulee lisätä hankintayhteistyötä
samansisältöisten asiantuntijapalveluiden osalta sekä tehdä yhteistyötä
kaupunkitasolla.
Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokeskuksen vastuulla oleva
kaupunkiyhteinen sopimuksenhallintajärjestelmä sisältyy tietotekniikan
hankeohjelmaan. Hallintokuntien sopimushallintakäytäntöjä koskeva
selvitys on saatu valmiiksi. Seuraavaksi tehdään vaatimusmäärittelyn
viimeistely ja järjestelmähankinnan kilpailuttaminen.

4.7.3 Liikuntaviraston vuokrasubventiot
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- liikuntatoimen talousarvion perusteluosassa tulee esittää, miten paljon
liikuntatoimi myöntää vuosittain avustuksia vuokrasubventioina
suhteessa kiinteistöviraston määrittelemään markkinavuokraan.
Kaupunginhallitus toteaa, että liikuntaviraston tulee esittää talousarvion
perusteluosassa tarkemmin ja selvemmin myöntämiensä
vuokrasubventioiden määrän suhde kiinteistöviraston määrittelemään
markkinavuokraan.

4.8. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan liittyvät
arvioinnit
4.8.1 Vanhenevien asuinalueiden ja niiden rakennuskannan
korjaustarve
Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupungin omia rakennusmääräyksiä on syytä tarkastella
rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston toimesta,
koska valtakunnallisia ohjeita tiukemmat kaupungin omat normit
lisäävät rakennuskustannuksia.
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- kaupungin esteettömyysmääräyksiä tulee tarkistaa siten, että ne
vastaavat valtakunnallisia linjauksia.
- hintavalvottuun ara-tuotantoon ja asuntotuotantotoimistolle tulee
varmistaa riittävä tontti-tarjonta myös täydennysrakentamisalueilla.
- peruskorjaushankkeiden kustannusarvioissa tulee ottaa tarkemmin
huomioon mahdolliset puutteelliset piirustus- ja rakennetiedot, koska ne
voivat aiheuttaa huomattavia lisä- ja muutostyökustannuksia.
- kaupunginhallituksen tulee selvittää syyt siihen, miksi asuntojen
vuosittainen korjausmäärä on ollut edelleenkin melko vähäinen.
Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamuksiin kaupungin
omien määräysten tarkistamisesta ja pitää erittäin tärkeänä että
rakennus- ja esteettömyysmääräykset tarkistetaan siten, että voidaan
alentaa rakennuskustannuksia.
Kaupunginhallitus toteaa, että asuntorakentamiseen liittyvät vaikeudet
on tunnistettu ja kaupunginhallitus on huolissaan asumiskustannusten
noususta Helsingissä. Muutama vuosi sitten toteutettiin
valtakunnallinen rakentamisen normien tarkasteluprojekti, jossa
huomattiin, että tiukat väestösuojavaatimukset olivat suuri yksittäinen
asumiskustannuksiin vaikuttava tekijä. Väestönsuojien
rakentamismääräykset asetetaan sisäministeriössä, ja Helsingin
rakennusvalvonta valvoo niiden noudattamista. Pysäköinnin
mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja kustannustehokkaista
ratkaisuista, jotta täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi
pysäköinnin tuottamiin kustannuksiin. Pysäköintipoliittinen selvitys on
valmisteilla kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kokeiluhankkeissa
tulevaisuudessa nähdään miten asuntojen haluttavuus ja asumisen
kustannukset muuttuvat, kun autopaikkoja rakennetaan normaalia
vähemmän. Uusien asuinkerrostalojen yhteistilavaatimukset näyttävät
myös tuovan lisäkustannuksia, joiden merkityksellisyydestä halutaan
lisätietoja. Asuntotuotantotoimisto on tekemässä yhdessä
tietokeskuksen kanssa selvitystä viime vuosina toteutuneiden kerros- ja
pientalohankkeiden yhteistiloista ja niiden käytöstä.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus päättää kuluvan
vuoden aikana kaupungin esteettömyyslinjauksista, joissa tullaan
ottamaan huomioon asuinrakentamisen kustannuksiin vaikuttavat
tekijät.
Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentaminen on
uudisrakentamiseen verrattuna erityisen haasteellista, mutta kaupungin
peruskorjauskohteiden suunnittelussa käytetään parhaita mahdollisia
resursseja.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki omistaa
asuntotuotantoon kaavoitetusta maasta noin 70 prosenttia. Suurimmat
kaupungin omistamat maa–alueet sijaitsevat suurilla
alueprojektialueilla. Täydennysrakentamisalueiden maanomistus on
pirstaleisempaa, mutta kerrostalokaavojen osalta pääosin kaupungin
omistamaa. Asuntotuotantotoimisto rakentaa vain kaupungin maalle ja
on riippuvainen siten maanomistusolosuhteista.
Täydennysrakentamiskaavoista osa sijoittuu yksityiselle tai valtion
maalle. Uudessa maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa
(valtuustokäsittelyssä touko-kesäkuun 2012 aikana) on ehdotettu, että
kaupunki pyrkisi yksityisen maan osalta maankäyttösopimuksin
varmistamaan ara-tuotannon mahdollisuudet. Valtion maan osalta
tavoitteena on, että Helsingin seudun ja valtion aiesopimukseen tulee
kirjaus, että valtion luovuttama maa tulee saada kohtuuhintaiseen
asuntotuotantoon.
Koko kaupungin osalta tavoitteena on, että rakennettavista asunnoista
20 prosenttia eli 1000 olisi valtion tukemaa vuokratuotantoa. Kaupungin
oman tuotannon osalta hallintamuotojakauma on ara-painotteisempi ja
tavoitteena on rakentaa puolet eli 750 asuntoa valtion tukemina vuokraasuntoina. Suurilla projektialueilla alueen hallinta- ja
rahoitusmuotojakaumat tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyötä ja
niiden toteutumista seurataan vuosittain.
Täydennysrakentamisalueiden osalta on useimmiten kyse yksittäisistä
tonteista ja tällöin hallinta- ja rahoitusmuotojakauma tulee harkita
tapauskohtaisesti. Alueilla, joilla vuokra-asuntojen määrä on jo nyt
merkittävä, täydennysrakentamisella pyritään tasapainottamaan
tilannetta. Tämä rajoittaa osaltaan ara-tuotantoon soveltuvien tonttien
määrää.
Täydennysrakentamisalueiden asemakaavat laaditaan useimmiten
yksitellen pienempinä aluekokonaisuuksina. Kaavaprosessit ovat usein
pitkiä ja työläitä jo siitä syystä, että olemassa olevilla alueilla
suunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa alueiden asukkaiden kanssa.
Lisäksi uudet tontit sijoittuvat ympäristökysymyksien (mm. melun) ja
maaperänkin puolesta vaikeammille alueille kuin alkuperäinen
rakennuskanta.
Kaupungin maan osalta tontinluovutus pyritään perustilanteessa
ajoittamaan niin, että asuntotontti on rakentamiskelpoinen 1-2 vuoden
kuluttua. Kaavan puolesta rakentamiskelpoisia kerrostalotontteja ei ole
täydennysrakentamisalueilla vapaana, vaan sitä myöten kun kaava
valmistuu, käynnistetään tonttien luovutus. Joissain merkittävissä
täydennysrakentamiskohteissa on päädytty varaamaan tontit jo ennen
kaavan valmistumista, jotta rakennuttajalla olisi mahdollisuus
myötävaikuttaa kaavan sisältöön.
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Aloittamattomien tontinvarausten määrä pyritään pitämään noin kolmen
vuoden kaupungin maan asuntotuotannon määrää vastaavalla tasolla.
Näin tulee pyrkiä myös kaupungin oman tuotannon osalta.
Aloittamattomia tontinvarauksia on tällä hetkellä 11 500 asunnon
rakentamiseksi ja näistä noin 40 prosenttia on luovutettu
asuntotuotantotoimikunnalle.
Asuntorakentamisen pysäköintiratkaisujen kustannukset ovat nousseet.
Vielä muutamille lähiöalueille on voitu suunnitella
täydennysrakentamista siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa sekä
tehokkaan lisärakentamisen että maantasopysäköinnin.
Tulevaisuudessa näin ei ole tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Pysäköinnin mitoitukseen on haettu joustoa ja vaihtoehtoja
kustannustehokkaista ratkaisuista, jotta myös ara-tuotantoon soveltuvat
täydennysrakentamissuunnitelmat eivät kaatuisi pysäköinnin tuottamiin
kustannuksiin.
Kaupunginhallitus toteaa asuntojen korjaamisesta, että valtaosa
kaupungin omistamista asunnoista on kaupungin omistamien yhtiöiden
omistuksessa. Arviointikertomuksessa on huomioitu ainoastaan
kaupungin oman ara-vuokrakannan peruskorjaukset niiltä osin kuin ne
ovat asuntotuotantotoimiston tekemiä. Lisäksi luvuista puuttuvat yhtiön
omatoimiset korjaukset, joita asuntotuotantotoimisto ei hankkeiden
pienuuden vuoksi rakennuta. Vuoden 2012 alussa kaupungin
alueelliset kiinteistöyhtiöt fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot
oy:ksi, jonka vastuulla suuret peruskorjaukset ovat. Hekalla on
mahdollisuus tilata peruskorjauksia myös muilta toimijoilta kuin
asuntotuotantotoimistolta. Yhtiöt vastaavat kiinteistönpidosta ja
ohjelmoivat korjaukset systemaattisesti pitkän tähtäyksen
suunnitelmissaan. Vuosittain korjattavien asuntojen määrässä on
vaihtelua, koska asuntokanta on hyvin eri-ikäistä. Näiden omatoimisten
korjauksien osuus on yhteensä kuitenkin huomattava.
Kaupunginhallitus ei näe aihetta erillisen selvityksen tekemiseen.
Esittelijä
Tarkastuslautakunta pyytää 23.5.2012 mennessä kaupunginhallituksen
lausuntoa arviointikertomuksen 2011 kohdista 1.5–4.8.1.
Tarkastuslautakunta hyväksyi 18.4.2012 arviointikertomuksen vuodelta
2011.
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.
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Arviointikertomus 2011 on esityslistan liitteenä.
Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa
arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2011 toimintaa
koskevista arvioista olisi annettava päätösehdotuksen mukainen
lausunto.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Talk 18.4.2012, Arviointikertomus 2011 (hyväksytty 18.4.2012).pdf

Tiedoksi
Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria
Teknisen palvelun lautakunta 10.05.2012 § 94
Pöydälle 10.05.2012
HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Kirsi Remes, yksikön johtaja, puhelin: 310 39270
kirsi.remes(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 08.05.2012 § 35
HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:
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Taidemuseo pitää tilintarkastajien suorittamia tarkastuksia ja niistä
laadittuja raportteja tärkeinä ja hyödyllisinä työkaluina. Taidemuseo
hyödyntää annettuja suosituksia, vaikka ei olisi juuri kyseistä
tarkastusta suoritettaessa itse ollut tarkastuksen kohteena.
Tietojärjestelmien kontrolliympäristöä tulee vahvistaa. Taidemuseo on
omalta osaltaan ryhtynyt tätä tavoitetta tukeviin toimenpiteisiin.
Taidemuseo pitää hyvänä asiana myös sitä, että tietotekniikkaosaston
roolia vahvistettaisiin kaupungin tietotekniikan kehittämisessä,
ohjauksessa ja koordinoimisessa.
Vuonna 2011 suoritettujen tarkastusten osalta taidemuseo on
välittömästi puuttunut esitettyyn epäkohtaan ja ryhtynyt viivyttelemättä
suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin ryhtyminen on
johtunut esitetystä epäkohdasta liittyen päätösten nähtävilläpitoon.
Suositukset ovat lisäksi tukeneet toiminnan kehittämisen
tarpeellisuutta. Toimenpiteiden vaikutukset ovat olleet arvioitavissa:
arvioinnin kohteena olleen asian tila on muuttunut suoritettujen
toimenpiteiden myötä paremmaksi.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Janne Gallen-Kallela-Sirén
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 79
HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa asiassa
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:
Kaupungin tilintarkastaja raportoi suoritetusta tilintarkastuksesta kolme
kertaa vuodessa. Raporteissa selostetaan tarkastuksessa esille tulleita
havaintoja ja annetaan niiden johdosta hallintokunnille suosituksia.
HKL toteaa lausuntonaan arviointikertomuksen edellä mainitusta
kohdasta, että HKL käsittelee tilintarkastusraporteissa olevat
liikennelaitosta koskevat havainnot ja toimenpidesuositukset HKL:n
johtoryhmässä. Samalla johtoryhmässä päätetään, miten
tilintarkastusraportin toimenpidesuositukset toteutetaan HKL:llä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 18.04.2012 § 38
HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta
2011 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 23.5.2012 mennessä toimitettaviksi
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.
11.04.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi
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§ 584
Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011
HEL 2012-006325 T 02 08 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 42011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä
kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan
talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin
kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat
Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot
palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet
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Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011.pdf

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden
seurantaraportin 4-2011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia
yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota
harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia
kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne
ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti
tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.
Esittelijä
Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan
talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on
yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen
yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat
mm.
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- selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-,
ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen
maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä
neljännesvuosittain
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.
Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä
hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns.
verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien
rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden
poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot
edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteitä varten.
Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.10.-31.12.2011 koskeva
verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy
liitteenä olevaan seurantaraporttiin.
Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti kuluneella
vuosineljänneksellä pysyi edelliseen kvartaaliin verrattuna ennallaan
ollen 10. Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin
verottajan tutkittavaksi eikä näin ollen kerro suoraan sitä, mikä on
yrityksen todellinen tilanne seulontatietojen perusteella. Todellinen
tilanne selviää vasta Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.
Poliisilla tutkinnassa olevien eli avointen talousrikosjuttujen määrä on
kääntynyt laskuun. Tätä kehitystä voidaan pitää hyvänä
talousrikostutkinnan kokonaistilannetta tarkastellessa. Vuoden 2011
lopussa poliisilla oli tutkittavana yhteensä 1 991 talousrikosilmoitusta.
Tilanne on jo hieman parempi kuin vuoden 2010 lopussa, jolloin
avoimia ilmoituksia oli yhteensä 2 103 kappaletta.
Tilastojen näkökulmasta poliisin tietoon tulleiden uusien talousrikosten
määrä laski vuonna 2011 alle keskimääräisen tason. Viime vuonna
poliisi kirjasi yhteensä 1 482 uutta talousrikosilmoitusta, mikä on 130
ilmoitusta vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä
talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan
olevan merkittävä ennalta estävä vaikutus. Vuonna 2010 takaisin saatu
rikoshyöty oli hieman yli 22 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 rikoshyötyä
saatiin takaisin selkeästi enemmän, yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet
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Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011.pdf

Tiedoksi
Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt
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§ 585
Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja
asuntotuotantotoimistolle Kalasatamassa, Vartiokylässä,
Mellunkylässä ja Viikissä sijaitsevien alueiden
rakentamiskelpoiseksi saattamiseen
HEL 2012-000817 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2012
talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja
maaperän puhdistus
 1 200 000 euroa kaukolämmön johtojen siirtoja varten
 900 000 euroa pilaantuneen maaperän kunnostamista varten ja
alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset
ja toimenpiteet
 2 410 000 euroa johtosiirtoihin Lallukantiellä (Vartiokylä ja
Mellunkylä)
 350 000 euroa polttoainesäiliöiden siirtoon Myllypurossa
Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantotoimistolle
vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu
esirakentaminen
 306 000 euroa luolan täyttämiseen ja tukimuurien
rakentamiseen Viikinmäessä
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
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Alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen tarvittava määräraha
(Kalasatama, Vartiokylä, Mellunkylä, Haaga ja Viikki)
Tarjous kaukolämmön ja energiatunnelin muutostöistä Kalastaman
keskuksen alueella, HelenLämmitysmarkkinat, tarjous, 9.2.2012
Kalasataman pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannusarvio
vuodelle 2012, 27.3.2012
Lallukantien alueen johtosiirtotyöt 2012, HSY, tarjous, 28.2.2012
Tarjous Myllypuron lämpökeskuksen polttoainesäiliöiden korvaamisesta
uusilla säiliöillä, Helsingin Energia, HelenLämmitysmarkkinat, tarjous,
21.1.2012
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Määrärahan hakeminen Viikinmäen tontin 36110/10 ja Haagan tonttien
29129/1 ja 6 esirakentamiseen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2012
talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja
maaperän puhdistus
 1 200 000 euroa kaukolämmön johtojen siirtoja varten
 900 000 euroa pilaantuneen maaperän kunnostamista varten ja
alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset
ja toimenpiteet
 2 410 000 euroa johtosiirtoihin Lallukantiellä (Vartiokylä ja
Mellunkylä)
 350 000 euroa polttoainesäiliöiden siirtoon Myllypurossa
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantotoimistolle
vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu
esirakentaminen
 306 000 euroa luolan täyttämiseen ja tukimuurien
rakentamiseen Viikinmäessä
Esittelijä
Kiinteistöviraston kohteet
Kiinteistövirastolla on vireillä tonttien luovutuksia sellaisilla alueilla, joilla
joudutaan tekemään johtosiirtoja ja puhdistamaan maaperää. Kyseiset
toimenpiteet on tehtävä, jotta tontit olisivat rakentamiskelpoisia.
Johto- ja säiliösiirrot johtuvat asemakaavojen muutoksista, minkä
vuoksi kustannuksista vastaa tonttien omistaja (Khs 5.5.1997, 805 §).
Pilaantuneiden maiden puhdistamisen kustannuksista vastaa
maanomistaja, koska alue on pilaantunut aikana, jolloin lainsäädäntöä
ei ollut tai pilaajaa ei ole mahdollista saada selville.
Kustannukset ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %) ja kustannusarviot
perustuvat saatuihin tarjouksiin tai konsulttien tekemiin arvioihin.
Kiinteistöviraston esitys on liitteenä 1.
Kalasatama
Johtosiirrot
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Kalasatamassa joudutaan siirtämään kaukolämmön tunnelijohdot ja
maanpäällisiä johtoja, jotta uuden asemakaavan mukaiset korttelit
10596 ja 10598 voitaisiin rakentaa. HKR-Rakennuttaja vastaa uuden
yhteiskäyttötunnelin rakentamisesta Kalasataman keskuksen urakan
yhteydessä. Helen Lämmitysmarkkinoiden kustannusarvion mukaan
työn toteutuksen kustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa. Tarjous on
esityksen liitteenä 2.
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen
Vuonna 2012 Sörnäistenniemen asemakaava-alueen pilaantuneen
maan kunnostaminen jatkuu rakentamisen yhteydessä kortteleiden
10582, 10583, 10584 ja 10585 alueella.
Kalasataman pohjoisosassa maaperää kunnostetaan kortteleiden
21676 ja 21677 esirakentamiseen ja Arcadan opiskelija-asuntojen
rakentamiseen liittyen.
Kalasataman keskuksen rakentamisen yhteydessä kunnostetaan
maaperää ja Verkkosaaren eteläosan kaava-alueella tehdään
tutkimuksia ja kunnostussuunnittelua. Verkkosaaren kelluvien
asuntojen kaava-alueella tehdään selvityksiä alueen
rakentamiskelpoisuuteen liittyen.
Lisäksi Kalasataman alueella tehdään tutkimuksia, suunnittelua ja
kunnostustöitä liittyen yksittäisten tonttien luovutukseen sekä
poistetaan pilaantunutta maata ja jätettä tilakeskuksen purkutöiden
yhteydessä. Kalastaman kunnostus jatkuu vielä useita vuosia.
Kaupunginhallitus on aikaisemmin myöntänyt kiinteistövirastolle
yhteensä 5,14 miljoonaa euroa Kalasataman pilaantuneen maaperän
tutkimusten ja kunnostuksen toteuttamiseen vuosina 2009–2011. Koko
Kalasataman alueen maaperän puhdistuksen lisämäärärahatarve
vuonna 2012 on 0,9 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on liitteenä 3.
Vartiokylä ja Mellunkylä
Päävesijohdon siirto
Vartiokylän ja Mellunkylän Lallukantien alueella (korttelit 47196, 4728847293 ja 45584-45585) päävesijohtoja joudutaan siirtämään tonteilta
yleisille alueille. Lallukantien alueen asuntorakennusoikeus on
yhteensä 33 880 k-m², josta pientaloja on 22 400 k-m². Putkisiirto
johtuu asemakaavan muutoksesta nro 11810 ja on välttämätön, jotta
kyseiset korttelit voitaisiin rakentaa.
Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää mm. vanhan runkovesijohdon
siirtämistä tonteilta yleisille alueille. Runkovesijohdon uutta sijaintia on
katusuunnittelun yhteydessä optimoitu kustannusten kannalta.
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Edullisimmaksi osoittautui sijoittaa runkovesijohto katurakenteeseen
kaavan teknisten suunnitelmien mukaisesti. Alueen katujen ja
kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt vuoden 2011 aikana.
Johto-osuus on yli 30 vuotta vanha, joten niiden
materiaalikustannuksista, noin 1,9 miljoonaa euroa, vastaa Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). HSY:n kustannusarvio
vuoden 2012 töille on noin 2,41 miljoonaa euroa. Johtosiirron
kokonaiskustannus on noin 2,7 miljoonaa euroa ja loppuosa työstä
toteutetaan vuonna 2013. Kiinteistövirasto hakee myöhemmin
määrärahan vuoden 2013 töitä varten. HSY:n tarjous on liitteenä 4.
Polttoainesäiliöiden siirto
Myllypuron asemakaavan muutosalueen 11810 pohjoisosan uusi
rakennusoikeus on noin 32 000 k-m². Alueelle tulee aravavuokraasuntoja, välimallin asuntotuotantoa sekä omakotitontteja.
Pohjoisosan kortteleissa 47305 ja 47306 sijaitsevat Myllypuron huippuja varalämpökeskuksen polttoainesäiliöt. Jotta alueen korttelit voidaan
saattaa rakentamiskelpoisiksi ja Myllypuron lämpökeskuksen
toimintaedellytykset saadaan turvattua, on polttoainesäiliöille osoitettu
uusi sijoituspaikka asemakaavamuutoksessa.
Uusien säiliöiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2012
alkupuolella. Vanhojen säiliöiden purkutyöt voidaan aloittaa korvaavien
säiliöiden valmistuttua. Maa-alue on luovutettavissa tonttiosastolle
3.11.2014, mikäli uuden öljyvaraston toteuttamisen edellyttämät
viranomaisluvat ovat silloin täytäntöön pantavissa.
Helsingin Energian kustannusarvio Myllypuron lämpökeskuksen
korvaavien polttoainesäiliöiden suunnittelusta, rakentamista ja
vanhojen säiliöiden purusta on yhteensä noin 4,4 milj. euroa (alv 0 %).
Kaupunginjohtaja myönsi 2.11.2011 § 31 kiinteistövirastolle
90 000 euron määrärahan polttoainesäiliöiden siirtoa varten. Vuoden
2012 määrärahatarve on noin 350 000 euroa (alv 0 %).
Koska uusien säiliöiden rakentamisesta on hyötyä Helsingin Energialle,
arvioidaan uusien rakenteiden lisäarvo suunnittelun yhteydessä ja se
vähennetään kaupungille tulevista arvioiduista kustannuksista.
Asuntotuotantotoimiston kohde Viikinmäessä
Kaupunginhallitus on varannut vuonna 2006 Viikinmäestä tontin
36110/10 Asuntotuotantotoimistolle (Att). Tontille rakennetaan Hitasasuntoja. Rakennusoikeutta tontilla on 3 500 k-m². Tontilla on
kallioluola, joka on täytettävä ennen rakentamista. Lisäksi tontille on
rakennettava tukimuurit luolasta johtuen. Kallioluolan täyttämistä ja
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tukimuurien tekemistä ei voida pitää tavanomaisena esirakentamisena
vaan tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisena.
Att:n kustannusarvion mukaan tavanomaisesta esirakentamisesta
poikkeavat kustannukset ovat 305 285 euroa. Kustannukset ovat
arvonlisäverottomia (alv 0 %) ja kustannusarvio perustuu saatuihin
tarjouksiin tai konsulttien tekemiin arvioihin. Att:n kirje määrärahan
hakemiseksi on liitteenä 6.
Yleistä
Esittelijä toteaa, että Kalasatamassa tehtäviin kaukolämmön
johtosiirtoihin tarvittava 1 200 000 euron ja pilaantuneen maaperän
kunnostamista varten tarvittava 900 000 euron määräraha tulisi
myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta
8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus.
Lallukantiellä tehtäviin johtosiirtoihin tarvittava 2 410 000 euroa ja
Myllypuron polttoainesäiliöiden siirtoon tarvittava 350 000 euroa tulisi
myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta
8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja
toimenpiteet. Viikinmäessä sijaitsevalla tontilla olevan luolan
täyttämiseen ja tontilla tehtävien tukimuurien rakentamiseen tarvittava
306 000 euroa tulisi myöntää asuntotuotantotoimistolle vuoden 2012
talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen tarvittava määräraha
(Kalasatama, Vartiokylä, Mellunkylä, Haaga ja Viikki)
Tarjous kaukolämmön ja energiatunnelin muutostöistä Kalastaman
keskuksen alueella, HelenLämmitysmarkkinat, tarjous, 9.2.2012
Kalasataman pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannusarvio
vuodelle 2012, 27.3.2012
Lallukantien alueen johtosiirtotyöt 2012, HSY, tarjous, 28.2.2012
Tarjous Myllypuron lämpökeskuksen polttoainesäiliöiden korvaamisesta
uusilla säiliöillä, Helsingin Energia, HelenLämmitysmarkkinat, tarjous,
21.1.2012
Määrärahan hakeminen Viikinmäen tontin 36110/10 ja Haagan tonttien
29129/1 ja 6 esirakentamiseen
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Asuntotuotantotoimisto
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 586
Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa
Pöydälle 14.05.2012
HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357
terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet
1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
palvelualoitekäytännöstä.
Esittelijä
Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyy se, että
selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä
kaupunginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla.
Kaupunginhallitus on 21.11.2011 kehottanut talous- ja
suunnittelukeskusta selvittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012
mennessä palvelualoitekäytäntöä.
Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt palvelualoitekäytäntöä
yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja
hankintakeskuksen kanssa. Selvitystyöhön ovat osallistuneet myös
kiinteistövirasto, nuorisoasiankeskus ja rakennusvirasto, jotka arvioivat
mahdollisuutta sisällyttää palvelualoitepilotointi vuoden 2013
talousarvioehdotukseen.
Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marko Karvisen esitys
tehdystä selvityksestä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357
terttu.holstila(a)hel.fi
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Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 568
Pöydälle 07.05.2012
HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357
terttu.holstila(a)hel.fi
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§ 587
Kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-2

Ei toimenpidettä.

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.
Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille ja
varainhallinnalle.
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12-21

Ei toimenpidettä.

22

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

23, 24

Ei toimenpidettä.

25

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

26-33

Ei toimenpidettä.

34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

35-38

Ei toimenpidettä.

39

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

40-46

Ei toimenpidettä.

47

Sosiaali- ja terveystointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
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valmisteltavaksi.
48-50

Ei toimenpidettä.

51

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa
yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään
toimeentulotukiasiakkaille myönnettävän aktiivipassin
käyttömahdollisuudet. Erityisesti tulee selvittää
nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä
passin taloudelliset vaikutukset.

52-58

Ei toimenpidettä.

59

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa
yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään
työttömien liikuntapassin ja liikuntapalveluihin
oikeuttavan maksusitoumuksen
käyttömahdollisuudet, siten että selvitetään
nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä
passin taloudelliset vaikutukset.

60-63

Ei toimenpidettä.

64

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

65-67

Ei toimenpidettä.

68

Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
69

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun
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

19/2012

180 (252)

Kj/7
14.05.2012
ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden
lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin
Energia -liikelaitokselle.
8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä mielipiteen
esittäjälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle,
rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle,
liikuntalautakunnalle,
opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle,
sosiaalilautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle
ja ympäristölautakunnalle.
Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä/Vesihuollolle ja Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
kaupunginmuseon johtokunnalle,
liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten
töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja
Helsingin Energia -liikelaitokselle.

70

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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

19/2012

181 (252)

Kj/7
14.05.2012
10

Sosiaali- ja terveystointa johtava
apulaiskaupunginjohtajan ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
11

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkirjastoa
julistamaan kirjastotoimen johtajan virka julkisesti
haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön
mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä virkaan
kuuluvin palkkaeduin.
Tiedoksi kaupunginkirjastolle ja
taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-2

Ei toimenpidettä.

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.
Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille ja
varainhallinnalle.

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

12-21

Ei toimenpidettä.

22

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

23, 24

Ei toimenpidettä.

25

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

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

26-33

Ei toimenpidettä.

34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

35-38

Ei toimenpidettä.

39

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

40-46

Ei toimenpidettä.

47

Sosiaali- ja terveystointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

48-50

Ei toimenpidettä.

51

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa
yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään
toimeentulotukiasiakkaille myönnettävän aktiivipassin
käyttömahdollisuudet. Erityisesti tulee selvittää
nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä
passin taloudelliset vaikutukset.

52-58

Ei toimenpidettä.

59

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa
yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään
työttömien liikuntapassin ja liikuntapalveluihin
oikeuttavan maksusitoumuksen
käyttömahdollisuudet, siten että selvitetään
nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä
passin taloudelliset vaikutukset.

60-63

Ei toimenpidettä.

64

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

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
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19/2012
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65-67

Ei toimenpidettä.

68

Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
69

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
4-6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden
lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin
Energia -liikelaitokselle.

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä mielipiteen
esittäjälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle,
rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle,
liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle,
yleisten töiden lautakunnalle ja
ympäristölautakunnalle.
Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
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9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä/Vesihuollolle ja Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
kaupunginmuseon johtokunnalle,
liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten
töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja
Helsingin Energia -liikelaitokselle.

70

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
10

Sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ottanee asian uudelleen
valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
11

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa
kaupunginkirjastoa julistamaan kirjastotoimen
johtajan virka julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja
kirjastotoimen johtosäännön mukaisin
kelpoisuusvaatimuksin sekä virkaan kuuluvin
palkkaeduin.
Tiedoksi kaupunginkirjastolle ja
taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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
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§ 588
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille
HEL 2012-005938 T 00 04 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä
mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan
kaupungin tunnustusta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsinki-mitalin saajat

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee myöntää kultaisen Helsinki-mitalin
liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan
ansaitsevan kaupungin tunnustusta.
Esittelijä
Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten 1 §:n 2 momentin mukaan
kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöille, joiden on
katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.
Samojen määräysten mukaan mitalin myöntää kaupunginhallitus
kaupunginjohtajan ehdotuksesta. Kaupunginjohtaja esittelee listan
kultaisten Helsinki-mitalin saajista suullisesti kaupunginhallituksen
kokouksessa. Tieto mitalin saajista annetaan julkisuuteen Helsinkipäivänä 12.6.2012, jolloin mitalit luovutetaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
maria.nyfors(a)hel.fi

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

Käyntiosoite
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Helsinki 17
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§ 589
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

7.5.2012
9.5.2012

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu
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
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
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- tapahtumapäällikkö
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 19 tekemiä päätöksiä:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

7.5.2012
9.5.2012

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu
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
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
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Faksi
+358 9 655 783
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- talousarviopäällikkö
- 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

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

Käyntiosoite
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Helsinki 17
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§ 590
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikolla 19 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 19 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
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
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Ryj/1
14.05.2012

§ 591
Rakennusviraston palveluosaston alueidenvalvontapäällikön
tehtävän muuttaminen viraksi
HEL 2012-002425 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että rakennusviraston aluevalvontapäällikön
työsuhteinen tehtävä (vakanssinumero 55230) muutetaan viraksi
15.5.2012 lukien.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennusviraston esitys 4.4.2012

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, että rakennusviraston
aluevalvontapäällikön työsuhteinen tehtävä (vakanssinumero 55230)
muutetaan viraksi 15.5.2012 lukien.
Esittelijä
Rakennusvirasto esittää 4.4.2012, että aluevalvontapäällikön
työsuhteinen tehtävä muutettaisiin viraksi. Esitys on liitteenä 1.
Yleisten töiden lautakunta on 24.4.2012 päättänyt delegoida
rakennustoimen johtosäännön 4 §:n 24 kohdan mukaisen,
tontinomistajalle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden
täyttämisen valvontaa koskevan tehtävän alueidenkäyttöpäällikölle.
Kuntalain 44 §:n mukaan julkista valtaa käyttävän henkilön tulee toimia
virkasuhteessa. Alueidenvalvontapäällikkö on antanut kirjallisen
suostumuksensa virkaan siirtymiseen.
Henkilöstökeskus puoltaa lausunnossaan 27.4.2012 tehtävän
muuttamista viraksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennusviraston esitys 4.4.2012

Tiedoksi
Rakennusvirasto

Päätöshistoria
Henkilöstökeskus 27.4.2012
HEL 2012-002425 T 01 01 00

Rakennusvirasto esittää, että työsopimussuhteinen
alueidenvalvontapäällikön tehtävä muutetaan
alueidenvalvontapäällikön viraksi.
30.11.2011 voimaan tulleessa rakennustoimen johtosäännössä
lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty: ”Valvoa, että kadun
ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain
mukainen tontinomistajalle kuuluva kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään, ellei ole antanut
tehtävää viranhaltijalle".
Yleisten töiden lautakunnalle tehdään esitys kyseisen valvontatehtävän
delegoinnista aluevalvontapäällikölle. Alueidenvalvontapäällikön
työsuhteisen tehtävän muuttaminen viraksi on tarkoituksenmukaista,
koska tehtävään sisältyy julkisen vallan käyttöä.
Henkilöstökeskus puoltaa ehdotetun työsuhteisen tehtävän
muuttamista viraksi 1.5.2012 alkaen.
Lisätiedot
Mattheiszen Leena, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963
leena.mattheiszen(a)hel.fi

Postiosoite
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Ryj/2
14.05.2012

§ 592
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

8.5.2012
8.5.2012

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
viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

8.5.2012
8.5.2012

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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§ 593
Oulunkylän eräiden tonttien määrääminen rakennuskieltoon (nro
12123)
HEL 2012-005332 T 10 03 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti määrätä 28. kaupunginosan (Oulunkylä,
Patola) korttelit nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontit nro 1 ja 7
sekä korttelin nro 28303 tontit nro 2, 18, 19, 22 ja 23 rakennuskieltoon
kahdeksi vuodeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta nro 12123

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee määrätä 28. kaupunginosan (Oulunkylä,
Patola) korttelit nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontit nro 1 ja 7
sekä korttelin nro 28303 tontit nro 2, 18, 19, 22 ja 23 rakennuskieltoon
kahdeksi vuodeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Esittelijä
Rakennuskiellon asettaminen koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä,
Patola) kortteleita nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontteja nro 1
ja 7 sekä korttelin nro 28303 tontteja nro 2, 18, 19, 22 ja 23. Tontit
sijaitsevat Oppipojantien, Oppipojankujan ja Kisällintien varrella.
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Tontit ovat yksityisomistuksessa.
Alue kuuluu Käskynhaltijantien pohjoispuolen
rintamamiestaloalueeseen. Alue on yleiskaava 2002:n mukaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Varsin tehokkaalta
omakotitaloalueelta (e = 0.4) on viime vuosina purettu paljon vanhoja
rakennuksia uusien tieltä eikä siellä ole enää jäljellä yleiskaavan
tarkoittamia arvoja.
Kortteleissa nro 28300 ja 28302 sekä tonteilla 28301/1 ja 7 ja 28303/2,
18, 19, 22 ja 23 on voimassa asemakaavat nro 3313 (vahvistettu
5.10.1953), 4889 (vahvistettu 19.12.1960), 8498 (vahvistettu
17.12.1981) ja 9149 (vahvistettu 23.4.1986). Asemakaavoissa on
määrätty tonteille enimmäispeittävyysalaksi viidesosa, rakennuksille
enimmäiskorkeudet ja enimmäisetäisyydet viereisistä rakennuksista.
Laskennallinen kerrosala kaikilla tonteilla vastaa tehokkuuslukua e =
0.4. Tämän lisäksi vanhimmat asemakaavat sallivat 50 m²:n
talousrakennuksen rakentamisen maistraatin luvalla.
Alueen uudemmissa asemakaavoissa kaavakarttaan on merkitty
tehokkuus e = 0.4, josta 20 tai 25 m² / asunto on jätettävä autosuojaa
varten eikä tätä saa käyttää asuinrakentamiseen.
Rakennusoikeudeltaan alueen tontit ovat eriarvoisessa asemassa.
Voimassa olevat asemakaavat ovat vanhentuneita eikä niillä pystytä
turvaamaan tontinomistajien tasavertaista kohtelua.
Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa tonttien
rakennusoikeus merkitään kaavaan uudempien asemakaavojen
tapaan.
Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 24.4.2012
päivätyn piirustuksen nro 12123.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

Rakennuskieltokartta nro 12123

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 165
HEL 2012-005332 T 10 03 05

Ksv 3801_1, karttalehti H6

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,
että 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) kortteleita 28300 ja 28302,
korttelin 28301 tontteja 1 ja 7 sekä korttelin 28303 tontteja 2, 18, 19, 22
ja 23 koskeva rakennuskielto asetetaan kahdeksi vuodeksi
maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus
nro 12123, päivätty 24.4.2012).
Päätöksen jakelu:
- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli ************
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373
sari.ruotsalainen(a)hel.fi
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§ 594
Sakarinmäen koulun laajennuksen hankesuunnitelma
HEL 2011-007440 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sakarinmäen koulun laajennuksen
11.11.2011 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 3 283 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 440 000 euroa syyskuun
2011 kustannustasossa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Sakarinmäen koulun laajennuksen hankesuunnitelma liitteineen
11.11.2011

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Sakarinmäen koulun
laajennuksen 11.11.2011 päivätyn hankesuunnitelman siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 3 283 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 440 000 euroa syyskuun
2011 kustannustasossa.
Esittelijä
Sakarinmäen monitoimitalo, Sakarinmäki-Zachrisbacken -talo, sijaitsee
Östersundomissa Helsinkiin vuonna 2009 Sipoosta liitetyllä alueella.
Rakennus on valmistunut vuonna 2005 ja siitä on muodostunut alueen
keskeinen kokoontumispaikka. Rakennuksessa toimii Sakarinmäen
koulun ja ruotsinkielisen Östersundom skolan lisäksi päiväkoti,
kaupunginkirjasto koulukirjaston tiloissa sekä Mikaelin seurakunta
omissa tiloissaan. Koulun keittiö tuottaa aterioita myös läheisiin
päiväkoteihin.
Liitosalueella ovat toimineet vain luokka-asteet 1 - 6 sisältävät
peruskoulut. Sakarinmäen koulu on laajennettu yhtenäiseksi
peruskouluksi alueliitoksen yhteydessä tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Väliaikaisjärjestelynä koulutontille on vuosina 2009 ja 2010 siirretty
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kolme viipalekoulurakennusta Sakarinmäen koulun luokka-asteiden 7 9 käyttöön. Nämä ovat käytössä, kunnes pysyvät tilat valmistuvat.
Sakarinmäen koulurakennukseen on suunniteltu laajennus, joka tarjoaa
tilat nyt väliaikaisissa tiloissa toimivalle opetukselle. Suomenkielisen
koulun oppilaspaikkamäärä on laajennuksen jälkeen 388
oppilaspaikkaa ja ruotsinkielisen koulun 130 oppilaspaikkaa.
Rakennettava uudisosa sijoittuu nykyisen rakennuksen pohjois- ja
länsipuolelle. Lisätilat sijoitetaan kahteen luokkasiipeen, jotka liitetään
nykyisiin tiloihin yhtenäisen aulan välityksellä. Nykyiset tilat säilytetään
pääosin entisessä käytössä. Rakenteelliset muutokset on pyritty
minimoimaan, mutta hanke sisältää uudisosan liittämisen ja toiminnan
muuttumisen edellyttämiä muutostöitä myös nykyisissä tiloissa.
Rakennuksessa olevat asunto ja seurakunnan kerhotilat muutetaan
opetustiloiksi. Seurakunnalle rakennetaan nykyisiä vastaavat uudet tilat
laajennusosaan.
Hankkeen toteutus edellyttää rakennuksen lämpökattilalaitoksen
siirtämistä uuteen paikkaan tontin pohjoispuolella olevalle kaupungin
omistamalle maa-alueelle. Kiinteistöviraston tonttiosasto on vuokrannut
tarvittavan alueen tilakeskuksen käyttöön, ja rakennusvalvontavirasto
on antanut toimenpideluvan kevytrakenteisen lämpökeskuksen siirrolle.
Siirto suunnitellaan yhteistyössä kattilalaitoksen nykyisen omistajan
Keravan Energia Oy:n sekä Helsingin energialaitoksen kanssa, joka
ottaa jatkossa vastuulleen rakennuksen lämmitysenergian tuotannon.
Laajennuksesta ja siihen liittyvistä tilamuutoksista on laadittu
hankesuunnitelma opetusviraston, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja
HKR-Rakennuttajan yhteistyönä. Tiloissa vuokralaisena olevan
Helsingin seurakuntayhtymän edustaja on osallistunut niiden käyttöön
tulevien tilojen suunnitteluun. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on
kuultu kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja
pelastuslaitoksen edustajia.
Laajennuksesta on laadittu 11.11.2011 päivätty hankesuunnitelma,
joka on liitteenä 1.
Opetuslautakunta on antanut kokouksessaan 31.1.2012
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Helsingin seurakuntayhtymä on hyväksynyt suunnitellut uudet tilat ja
sitoutunut vuokraamaan ne.
Hankkeen laajuus
Hankkeen kokonaislaajuus on 3 283 brm², mistä laajennuksen osuus
on 2 413 brm², ja muutostöitä tehdään 870 brm² alueella.
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Kustannukset
HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen
rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 9 440 000 euroa
(2 875 euroa/brm²) syyskuun 2011 kustannustasossa (RI = 104,1; THI
= 155,2).
Hankkeen kustannuksia nostavat kaupunkikuvalliset vaatimukset,
rinteeseen rakentaminen, nykyisen rakennuksen perustusten tuenta,
liittyminen nykyiseen rakennukseen (jossa jatkuva toiminta), tontin
liikenteellisten liittymäjärjestelyjen muutos sekä lämpökattilalaitoksen
siirtotyö.
Vuokravaikutus
Tilakeskus on laskenut vuokra-arvion hankkeen kustannusten
perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella.
Vuokra on tarkistettu vastaamaan tilannetta, jossa opetusvirasto
maksaa vuokraa ainoastaan Sakarinmäen koulun ja Östersundom
skolan tiloista. Opetusviraston käytössä olevien tilojen vuosivuokra
nousee laajennuksen myötä noin 596 730 euroa. Tuleva vuokra on
noin 1 623 000 euroa vuodessa ja noin 135 250 euroa kuukaudessa.
Tilojen valmistuttua voidaan luopua väliaikaisista koulutiloista, joiden
vuokra tällä hetkellä on 173 240 euroa vuodessa.
Seurakunnan vuokraama uusi tila on samansuuruinen kuin nykyisin
käytössä oleva. Vuokra säilyy pääosin ennallaan; 52 330 euroa
vuodessa. Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehdään tilojen
valmistuttua uusi vuokrasopimus.
Hankkeen valmistuttua tarkistetaan kaikkien käyttäjien vuokra ottaen
huomioon Helsingin kaupungin palvelutilojen vuokrataso ja hankkeen
kustannukset.
Käyttäjän kustannukset
Opetusviraston arvion mukaan Sakarinmäen koulun
toimintakustannusten lisäys on noin 700 000 euroa vuodessa.
Östersundom skolan toimintakustannuksiin hankkeella ei ole
vaikutusta.
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin (kalustaminen, tarvikkeet,
varusteet ja laitteet) opetusvirasto on varannut 400 000 euroa.
Hankkeen rahoitus
Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymään
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2012 - 2016.
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Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on ollut yhteensä varattuna
rahoitusta 8,26 milj. euroa vuosina 2010 - 2014. Hankkeen
rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.
Hankkeen toteutus ja aikataulu
Laajennushankkeen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi helmikuussa
2013. Laajennusosan tilat valmistuvat heinäkuussa 2014 ja koko hanke
(muutosalueet ja piha mukaanluettuina) valmistuu käyttöönotettavaksi
lokakuussa 2014.
Lämpökattilalaitoksen siirto uuteen paikkaan on välttämätöntä tehdä
kesäaikana, jolloin ei ole tilojen lämmitystarvetta eikä katkos
lämmöntuotannossa aiheuta ongelmaa. Helen valmistautuu
aloittamaan työt kesäkuun alussa koulujen loputtua.
Kohteen toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.
Rakennuttamistehtävät tilataan HKR-Rakennuttajalta.
Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto
Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Sakarinmäen koulun
laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen
mukaisesti.
Talousarvion 2012 talonrakennusohjelmassa on hankkeen
suunnittelulle ja toteutukselle varattu 8,3 miljoonaa euroa. Tilakeskus
järjestää hankkeelle puuttuvan rahoituksen talonrakennusohjelman
muiden hankkeiden rahoituksia järjestelemällä. Sakarinmäen koulun
laajennus liittyy Sipoosta liitetyn alueen koulupalvelujen turvaamiseen
nykyiselle väestöpohjalle, josta on sovittu liittymisen yhteydessä.
Esittelijän kannanotto
Esittelijä toteaa, että Östersundomin alueella SakarinmäkiZachrisbacken -talossa toimiva Sakarinmäen koulu on laajennettu
yhtenäiseksi peruskouluksi alueliitoksen yhteydessä tehdyn
sopimuksen mukaisesti. Luokka-asteet 7 - 9 ovat toimineet
väliaikaisissa viipalekoulurakennuksissa, joista voidaan luopua
hankesuunnitelman mukaisen laajennuksen jälkeen. Hanke on
perusteltu.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Sakarinmäen koulun laajennuksen hankesuunnitelma liitteineen
11.11.2011

Tiedoksi
Talous- ja suunnittelukeskus
Kiinteistölautakunta
Opetuslautakunta

Päätöshistoria
Talous- ja suunnittelukeskus 4.4.2012
HEL 2011-007440 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Sakarinmäen koulun
laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että hankkeen
arvonlisättömät kustannukset ovat enimmillään 9,44 milj. euroa
kustannustasossa 9/2011, kun THI=155,2.
Talousarvion 2012 talonrakennusohjelmassa on hankkeen
suunnittelulle ja toteutukselle varattu 8,3 milj. euroa. Tilakeskus
järjestää hankkeelle puuttuvan rahoituksen talonrakennusohjelman
muiden hankkeiden rahoituksia järjestelemällä. Sakarinmäen koulun
laajennus liittyy Sipoosta liitetyn alueen koulupalvelujen turvaamiseen
nykyiselle väestöpohjalle, josta on sovittu liittymisen yhteydessä.
Sakarinmäen koulun laajennusosan rakentaminen aloitetaan
helmikuussa 2013 ja laajennusosa valmistuu käyttöönotettavaksi
syksyllä 2014. Ennen rakentamisen aloitusta on tarkoitus suorittaa
lämpökattilalaitoksen siirto uuteen paikkaan (lämmöntuotanto siirtyy
Keravan Energialta Helsingin Energialle 1.8.2012). Kattilalaitoksen
siirto on välttämätöntä tehdä kesäaikana, jolloin ei ole tilojen
lämmitystarvetta eikä katkos lämmöntuotannossa aiheuta ongelmaa.
Helen valmistautuu aloittamaan työt kesäkuun alussa koulujen
loputtua.
Lisätiedot
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712
anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.02.2012 § 66
HEL 2011-007440 T 10 06 00
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Kiinteistökartta M8 R1, Knutersintie 924

Päätös
Lautakunta päätti
- esittää kaupunginhallitukselle Sakarinmäen koulun laajennuksen
11.11.2011 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 3 283 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 440 000 euroa eli
arvonlisäverollisena 11 593 000 euroa syyskuun 2011
kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.01.2012 § 9
HEL 2011-007440 T 10 06 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kiinteistölautakunnalle esittelijän
esityksen mukaisen lausunnon 11.11.2011 päivätyn Sakarinmäen
koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta.
Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 595
Selvitystyöraportti kaupungin teknisen alan virastojen yhteisestä
tilahankkeesta
HEL 2012-003077 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin teknisen alan
virastojen yhteisestä tilahankkeesta laaditun 29.12.2011 päivätyn
loppuraportin.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja
asuntotuotantotoimiston kanssa valmistelemaan yhteistä tilahanketta
varten kaupunginhallituksen viimeksi 25.10.2010 täydentämän
tilahankeohjeen mukaisen tarveselvityksen.
Tarveselvityksen tulee sisältää tilaohjelma sekä vertailua ja
päätöksentekoa varten riittävät tiedot uudisrakentamiseen ja olemassa
oleviin tiloihin perustuvien ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksista ja
laadullisista tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta ja sille asetettavista
tavoitteista.
Tarveselvityksen tulee kattaa käyttäjähallintokuntien toiminnallisen
tarvekuvauksen lisäksi tarkastelu, jossa selvitetään mahdollisuudet
virastojen yhteisistä tiloista saatavaan synergiaetuun esimerkiksi tilojen
yhteiskäytön kautta ja virastojen palvelu- ja tukitoimia yhdistämällä.
Tarveselvityksen tulee lisäksi kattaa kiinteistötaloudellinen tarkastelu,
jossa selvitetään vaihtoehtoisten kohteiden investointi-, ylläpito ja
kokonaiskustannukset sekä niiden toiminnalliset edut ja haitat, samoin
mahdollisesti vapautuvien tilojen kehittämispotentiaali ja
luovutusmahdollisuudet.
Tarveselvityksen tuloksena tulee valmistella virastojen yhteinen
näkemys tilahankkeesta, sen toteuttamistavasta, aikataulutavoitteesta
sekä alustavista kustannuksista ja vuokrasta sekä saavutettavista
hyödyistä.
Tarveselvityksessä tulee tutkia työryhmän ehdottamat viisi vaihtoehtoa,
minkä lisäksi tarveselvitykseen voidaan tarvittaessa lisätä muitakin
vaihtoehtoisia kohteita.
Tarveselvityksen tulos tulee saattaa talous- ja suunnittelukeskuksen
johtaman hankeohjausryhmän kautta kaupunginhallituksen
päätöksentekoon 30.11.2012 mennessä.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Loppuraportti, Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen
tilahanke

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupungin teknisen alan
virastojen yhteisestä tilahankkeesta laaditun 29.12.2011 päivätyn
loppuraportin.
Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja
asuntotuotantotoimiston kanssa valmistelemaan yhteistä tilahanketta
varten kaupunginhallituksen viimeksi 25.10.2010 täydentämän
tilahankeohjeen mukaisen tarveselvityksen.
Tarveselvityksen tulee sisältää tilaohjelma sekä vertailua ja
päätöksentekoa varten riittävät tiedot uudisrakentamiseen ja olemassa
oleviin tiloihin perustuvien ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksista ja
laadullisista tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta ja sille asetettavista
tavoitteista.
Tarveselvityksen tulee kattaa käyttäjähallintokuntien toiminnallisen
tarvekuvauksen lisäksi tarkastelu, jossa selvitetään mahdollisuudet
virastojen yhteisistä tiloista saatavaan synergiaetuun esimerkiksi tilojen
yhteiskäytön kautta ja virastojen palvelu- ja tukitoimia yhdistämällä.
Tarveselvityksen tulee lisäksi kattaa kiinteistötaloudellinen tarkastelu,
jossa selvitetään vaihtoehtoisten kohteiden investointi-, ylläpito ja
kokonaiskustannukset sekä niiden toiminnalliset edut ja haitat, samoin
mahdollisesti vapautuvien tilojen kehittämispotentiaali ja
luovutusmahdollisuudet.
Tarveselvityksen tuloksena tulee valmistella virastojen yhteinen
näkemys tilahankkeesta, sen toteuttamistavasta, aikataulutavoitteesta
sekä alustavista kustannuksista ja vuokrasta sekä saavutettavista
hyödyistä.
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Tarveselvityksessä tulee tutkia työryhmän ehdottamat viisi vaihtoehtoa,
minkä lisäksi tarveselvitykseen voidaan tarvittaessa lisätä muitakin
vaihtoehtoisia kohteita.
Tarveselvityksen tulos tulee saattaa talous- ja suunnittelukeskuksen
johtaman hankeohjausryhmän kautta kaupunginhallituksen
päätöksentekoon 30.11.2012 mennessä.
Esittelijä
Kaupunginhallituksen kehotus
Kaupunginhallitus, päättäessään 8.11.2010 (1216 §) oikeuttaa
kiinteistöviraston vuokraamaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmariselta
viraston hallinto- ja tonttiosastojen käytössä nyt olevat tilat, samalla
edellytti, että kiinteistövirasto laatii vuoden kuluessa suunnitelman
viraston sijoittumisesta jatkossa kaupungin omiin tiloihin.
Kaupungin toimintojen jatkosijoittelussa kiinteistövirastolle tulee
päätöksen mukaan pyrkiä etsimään yhteiset tilat
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvonnan sekä mahdollisesti
rakennusviraston ja asuntotuotantotoimiston kanssa.
Raportti teknisen alan virastojen yhteisestä tilahankkeesta ja työryhmän ehdotus
Kiinteistöviraston tilakeskus on yhteistyössä mainittujen hallintokuntien
kanssa valmistellut raportin yhteisestä tilahankkeesta ("Helsingin
kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke. Selvitystyön
loppuraportti 29.12.2011"). Raportti on liitteenä 1.
Raportissa on tarkasteltu hankkeen tarpeellisuutta, laajuutta,
kustannuksia, alustavaa aikataulua sekä mahdollisia
sijaintivaihtoehtoja. Työryhmä päätyy vielä suppeassa ja
pääpiirteisessä raportissaan asettamillaan oletuksilla siihen, että
selvitystyötä kannattaa jatkaa.
Työryhmä ehdottaa, että tehdyn selvitystyön perusteella valitaan
tarkemmin tutkittaviksi viisi kohdetta, joista kolme, Pasila, Verkkosaari
ja Kasarmikatu, uudishankkeena ja kaksi, Marian ja Töölön sairaalaalueet, olemassa oleviin rakennuksiin ja/tai uudisosiin sijoittuvina
vaihtoehtoina.
Jatkotyön tavoitteena on laatia tarveselvitys, johon sisällytetään
vertailua ja päätöksentekoa varten riittävät tiedot vaihtoehtojen
kustannuksista ja laadullisista tekijöistä.
Tarveselvityksen tulisi raportin mukaan sisältää tilaohjelma,
kustannusvertailu investointi-, ylläpito- ja kokonaiskustannuksista, sekä
vertailut vaihtoehtojen muista seurausvaikutuksista ja ominaisuuksista,
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mm. energiatehokkuudesta ja sille mahdollisesti asetettavista
tavoitteista.
Esittelijän kannanotto
Esittelijä toteaa, että 29.12.2011 päivätyn loppuraportin perusteella
näyttää perustellulta jatkaa työtä työryhmän ehdotuksen mukaisesti
kaupunginhallituksen hyväksymän hankeohjeen mukaisen
tarveselvityksen laadinnalla.
Tarveselvityksen tulee sisältää tilaohjelma sekä vertailua ja
päätöksentekoa varten riittävät tiedot uudisrakentamiseen ja olemassa
oleviin tiloihin perustuvien ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksista ja
laadullisista tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta ja sille asetettavista
tavoitteista.
Tarveselvityksen tulee kattaa käyttäjähallintokuntien toiminnallisen
tarvekuvauksen lisäksi tarkastelu, jossa selvitetään mahdollisuudet
virastojen yhteisistä tiloista saatavaan synergiaetuun esimerkiksi tilojen
yhteiskäytön kautta ja virastojen palvelu- ja tukitoimia yhdistämällä.
Tarveselvityksen tulee lisäksi kattaa kiinteistötaloudellinen tarkastelu,
jossa selvitetään vaihtoehtoisten kohteiden investointi-, ylläpito ja
kokonaiskustannukset sekä niiden toiminnalliset edut ja haitat, samoin
mahdollisesti vapautuvien tilojen kehittämispotentiaali ja
luovutusmahdollisuudet.
Jatkokäsittely
Tarveselvityksen tuloksena tulee valmistella virastojen yhteinen
näkemys tilahankkeesta, sen toteuttamistavasta, aikataulutavoitteesta
sekä alustavista kustannuksista ja vuokrasta sekä saavutettavista
hyödyistä.
Tarveselvityksessä tulee tutkia työryhmän ehdottamat viisi vaihtoehtoa,
minkä lisäksi tarveselvitykseen voidaan tarvittaessa lisätä muitakin
kohteita.
Tarveselvityksen tulos tulee saattaa talous- ja suunnittelukeskuksen
johtaman hankeohjausryhmän kautta kaupunginhallituksen
päätöksentekoon 30.11.2012 mennessä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet
1

Loppuraportti, Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen
tilahanke

Tiedoksi
Asuntotuotantotoimisto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Rakennusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 596
Kaupungin lausunto Kumpula-seura ry:n Vallilanlaaksoa
koskevasta rakennussuojeluesityksestä
Pöydälle 14.05.2012
HEL 2011-005347 T 10 03 10

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen
rakennussuojeluilmoitus
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen vastinepyyntö
Kumpula-seura ry:n suojeluesityksestä
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kumpulan kartanon alueen
suojeluesityksestä
Asemakaavakartta nro 11978
Leikkauskuva
Leikkauskuva

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:
Suojeluesitys
Suojeluesityksessä ehdotetaan Kumpulan kartanon aluetta
suojeltavaksi siten, että kasvitieteellisen puutarhan alueen lisäksi
suojeltavaan kokonaisuuteen liittyisivät myös osa kaupungin
omistuksessa olevista Nylanderinpuistosta (Nylanderin niitty) ja
kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan välissä
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sijaitseva kapea maa-alue, jolla on aiemmin sijainnut 1960-luvun
alussa rakennettu ja vuonna 2009 purettu satamarata.
Suojeluesityksen tavoitteeksi ilmoitetaan Kumpulan kartanon alueen
kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu ja kasvitieteellisen puutarhan
toimintaedellytysten turvaaminen myös tulevaisuudessa.
Suojeluesityksen tekijät katsovat, että kaavasuojelun puuttuessa
Kumpulan kartanoon liittyvän aluekokonaisuuden ainoa suojelukeino
olisi suojelu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Suojeluesitystä
perustellaan kohteen valtakunnallisella merkityksellä rakennushistorian
ja -taiteen, erityisten ympäristöarvojen, siihen liittyvien tapahtumien
kannalta sekä kaavoitustilanteen vuoksi.
Museoviraston lausunto
Museoviraston lausunnossaan 16.3.2012 esittämän näkemyksen
mukaan suojeluesityksen kohteena olevan aluekokonaisuuden suojelu
voidaan turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännösten ja määräysten
nojalla, mutta se esittää päätöksen yhteydessä kuitenkin
selvitettäväksi, onko kohteen suojelemiseksi erityisiä syitä
asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Museovirasto toteaa, että koska itse Kumpulan kartano on
asemakaavalla suojeltu, sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen
voi katsoa olevan nykytilanteessa riittävän turvattu ottaen huomioon
kohteelle soveltuvan käyttötarkoituksen. Museovirasto esittää kuitenkin,
että jos alueen asemakaavan muutos tulee jostain syystä vireille, on
siinä samalla syytä ajanmukaistaa suojelumerkintöjen määräyssisältö
etenkin sr-2-merkinnän osalta ja poistaa siitä mahdollisuus
rakennuksen purkuun pakottavasta syystä.
Asemakaava ja rakennusten suojelutilanne
Lainsäädännön perusteella rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan
suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja
alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen,
rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön
tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.
Suojeluesityksen kohde sijaitsee asemakaava-alueella. Kumpulan
kartano ja siihen liittyvät rakennukset on suojeltu asemakaavalla nro
9010 (vahvistunut YM 30.10.1987). Kartanon päärakennus on suojeltu
asemakaavamerkinnällä sr-1, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä,
jotka turmelevat rakennuksen tai sen sisätilojen kulttuurihistoriallista
arvoa tai rakennustaiteellista tyyliä. Päärakennukseen liittyvät neljä
kartanon sivurakennusta on suojeltu samalla asemakaavalla
merkinnällä sr-2, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman
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rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan
purkamiseen vain, mikäli siihen on pakottava syy.
Asemakaavassa Kumpulan kartanon ympäristö on osoitettu
puistoalueeksi merkinnällä VPO, kasvitieteellisen puutarhan puistoalue,
joka pääasiassa on yleisessä käytössä oleva ja ympäristön asukkaita
palveleva erityispuisto. Alue saadaan aidata enintään 1,8 m korkealla
läpinäkyvällä aidalla, jonka on oltava taiteellisesti käsitelty. Alueella on
huoltoajo sallittu.
Nylanderin puiston alue on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi
merkinnällä VP. Puiston pohjoisreunaan on osoitettu Pietari Kalmin
kadun kautta kulkeva joukkoliikenneyhteys. Nylanderin puiston alueelle
on lisäksi varattu mahdollisuus maanalaisen kadun rakentamiseen
merkinnällä mal.
Suojeluesitykseen on sisällytetty myös entisen satamaradan alue, joka
on ollut asemakaavoittamatonta aluetta.
Suojeluesityksen kohteena oleva alue rajautuu etelässä Vallilan
siirtolapuutarhaan, jonka kulttuurihistoriallisten ja puutarhataiteellisten
arvojen säilyminen on turvattu 14.12.2011 hyväksytyssä
asemakaavassa (nro 11990).
Joukkoliikennekadun hyväksytty asemakaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2011 joukkoliikenteen
rakentamisen mahdollistavan asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen nro 11978. Joukkoliikennekatu kulkee Vallilanlaakson halki
Hämeentieltä Mäkelänkadulle entisen satamaradan paikalla ja
johdetaan Mäkelänrinteen uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä
tunnelin kautta Mäkelänkadulle.
Joukkoliikennekadun kaavalla poistetaan voimassa oleva
asemakaavan (nro 8930, vahv. 16.7.1985) varaus
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen
halki Isonniitynkadulle. Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen
yhteys Jyrängöntieltä Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta
Kumpulan kampukselta Kustaa Vaasan tien itäpuolelle.
Samassa yhteydessä on kaavaa vähäisiltä osin muutettu Nylanderin
puiston osalta lisäämällä kaavaan kasvitieteellistä puutarhaa palveleva
huoltoajoyhteys.
Joukkoliikennekatu mahdollistaa raitiovaunuyhteyden rakentamisen
Kalasataman ja Pasilan välille. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu tulee
nopeuttamaan nykyisiä linja-autoreittejä, erityisesti eri oppilaitoksia
yhdistävää tiedelinjaa. Joukkoliikennekatu uusine pysäkkeineen
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parantaa myös Vallilan siirtolapuutarhan, kasvitieteellisen puutarhan ja
Kumpulan kartanon saavutettavuutta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti kaavoitusprosessin aikana
yleissuunnitelman joukkoliikennekadusta yhteistyössä
rakennusviraston kanssa. Yleissuunnitelmassa otettiin huomioon kadun
sijainti maisemallisesti herkässä kohdassa ja se painottui kadun
aiheuttamien maisemallisten ja toiminnallisten haittojen minimoimiseen.
Yleissuunnitelma suhtautuu kunnioittavasti kulttuurihistoriallisesti
merkittävään ympäristöön ja siinä esitettyjä ratkaisuperiaatteita voidaan
käyttää kadun jatkosuunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana.
Joukkoliikennekadun onnistuneen toteutuksen edellytyksenä on, että
katu suunnitellaan korkeatasoisesti ja sovitetaan huolellisesti
ympäristöönsä.
Joukkoliikennekadun yleissuunnitelma on asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen selostuksen nro 11978 liitteenä.
ELY-keskuksen oikaisukehotus
ELY-keskus on jättänyt asemakaavasta oikaisukehotuksen 23.1.2012.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa
yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että
kaavamääräyksissä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri
kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään
liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut
maankäyttö- ja rakennuslain 42§:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena
asemakaavaa laadittaessa. Asemakaava ei näin ollen täyttäisi sille
MRL:n 54 § 1 momentissa asetettuja sisältövaatimuksia yleiskaavan
huomioon ottamisesta eikä myöskään MRL 54 § 2 momentin
edellytystä vaalia rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä niihin
liittyviä erityisiä arvoja hävittämättä. ELY-keskus katsoo lisäksi, että
asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.
Yleiskaava 2002
Yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson alue on kaupunkipuistoaluetta,
jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen
huollon tiloja ja liikenneväyliä. Yleiskaavassa pääosa alueesta on
lisäksi merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään
siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Entisen satamaradan
käytävä on yleiskaavassa rajattu tämän merkinnän ulkopuolelle.
Samassa Vallilanlaakson maisematilassa on yleiskaavan varaus
tunnelin suuaukolle, joka on osoitettu palvelemaan yleiskaavan
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mukaista pääliikenneverkon maanalaista osuutta. Kyseessä on
Hakamäentientien jatkeen ns. Kumpulan tunnelin haara, joka nousisi
maan pinnalle kaupunkipuiston alueella. Merkintä osoittaa, että
yleiskaavan 2002 mukaiseen ratkaisuun sisältyy mahdollisuus toteuttaa
liikenneinfrastruktuuria palvelevaa maanpäällistä rakentamista ja
kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita. Näin ollen yleiskaavaa näillä
perusteilla on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen
mukaan Vallilanlaakson osalta tullut tulkita siten, että yleiskaavan
kaavamääräyksessä mainitut tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat
myös Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvän uuden kadun
rakentamista. Entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu
on siten yleiskaavan 2002 mukainen.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvoja.
Suojeluesitykseen sisältyvien alueiden arvot ja suojelutarve
Alueen arvoja on selvitetty useassa vaiheessa aina kulloisenkin
asemakaavan laatimisen yhteydessä. Asemakaavan nro 9010
selostuksessa on käsitelty alueen erityispiirteitä ja suojelukohteita.
Kaava-alueen rakennetun ympäristön lähtökohdan ja samalla
tärkeimmän osan on muodostanut Kumpulan kartanon
ympäristökokonaisuus. Niukkaan kartta-aineistoon perustuen on voitu
päätellä, että kartanoon liittyvä puisto on sijainnut kartanon
päärakennuksen luoteispuolella mäen päällä. Kasvitieteellisen
puutarhan puistoalue sijaitsee vanhan puiston paikalla.
Helsingissä on kaikkiaan 21 historiallisilta vaiheiltaan,
rakennustaiteellisesti ja maisemallisesta arvokasta kartanoympäristöä.
Valtaosa näistä kartanoista on vähintäänkin Kumpulan
kartanoympäristön veroista kulttuurihistoriallista ympäristöä. Kumpulan
kartanoa ei ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi
kartanokohteeksi (RKY 2009) kuten Herttoniemen kartano,
Tuomarinkylän kartano, Viikin kartano, Stansvikin kartano, Degerön
kartano, Tullisaaren puisto, Jollaksen kartano, Meilahden kartano,
Villingin kartano ja Östersundomin kartano. Rakennussuojelulailla ei
Helsingissä ole suojeltu yhtään kartanoympäristöä, vaan
kartanokohteiden arvojen vaalimiseksi on riittänyt asemakaavallinen
suojelu.
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha (alue C1)
Kasvitieteellinen puutarha perustettiin vuonna 1678 Turkuun ja
siirrettiin Helsinkiin vuonna 1829. Vuodesta 2004 se on ollut
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Luonnontieteellisen keskusmuseon yksikkö. Puutarhan tehtävä on
ylläpitää tieteellistä elävien kasvien kokoelmaa ja harjoittaa
kansainvälistä siemenvaihtoa tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Se
myös tutkii ja opettaa kasvitiedettä ja tuottaa kasvitieteellistä neuvontaa
ja valistusta sekä asiantuntijapalveluita erityisesti ympäristöhallinnolle.
Lisäksi puutarha osallistuu uhanalaisten kasvilajien suojeluun osana
maailmanlaajuista verkostoa.
Kasvitieteellisen puutarhan kokoelmat ovat Kaisaniemessä ja
Kumpulan kartanon kasvitieteellisissä puutarhoissa. Kumpulan
puutarha perustettiin vuonna 1987. Siellä on kulttuurikasvien puutarha
ja kasvimaantieteellinen puutarha, jossa kasvit on järjestetty
maantieteellisen alkuperän mukaisiin omiin osastoihinsa.
Vuonna 2005 aloitettiin hanke puutarhan avaamiseksi tutkijoiden ja
opiskelijoiden lisäksi suurelle yleisölle. Tavoitteena oli kohentaa
puutarhan istutukset ja infrastruktuuri yleisökohteelta vaadittavaan
kuntoon sekä kehittää asiakaspalveluratkaisut suuria vierailijamääriä
varten. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha avattiin yleisölle kesällä
2009. Kävijämäärä vuonna 2010 oli noin 10 000 vierailijaa.
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha sijoittuu kartanon ympärille,
entiselle viljelysmaalle ja osittain nykypäivään asti säilyneeseen
kartanopuistoon. Puutarhan vanhimmat puut ovat
kartanopuistovaiheesta 1800-luvulta.
Kumpulan kartanoa ympäröivän kasvitieteellisen puutarhan
kokonaisuus on 1900-luvun viime vuosikymmenten ja 2000-luvun alun
tuote. Itse kartanonkin välitön ympäristö on merkittävin osin uudistettu
kasvillisuuden, kulkureittien, portaiden, kaiteiden, tukimuurien,
kunnallistekniikan sekä valaistuksen osalta. Yleisesti ottaen varsin
uusilla rakenteilla on vain rajallinen merkitys rakennusperinnön
suojeluun tähtäävän lain tarkoittamien rakennushistorian,
rakennustaiteen, rakennustekniikan arvojen tai erityisten
ympäristöarvojen kannalta.
Elävien kasvien kokoelmalle on ominaista, että samalla kun uusia
kasveja jatkuvasti otetaan kokoelmiin, vanhoista joudutaan luopumaan
luonnollisen poistuman tai tilanpuutteen vuoksi. Toimivan puutarhan
pitää pystyä vastaamaan muutostarpeisiin tulevaisuudessakin, eikä sen
yksityiskohtainen suojeleminen nykytilaansa ole mielekästä.
Nylanderinpuisto, ent. Nylanderin niitty (alue C2)
Nylanderinpuisto on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi.
Rakennusvirasto on käynnistänyt suunnittelun puutarhuri Pekka
Jyrängön muistoa kunnioittavan Kärhöpuiston toteuttamiseksi alueelle.
Rakennusten kivijalat voidaan säilyttää ja ottaa huomioon puiston
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suunnittelussa. Säilyneet kivijalat voidaan ottaa huomioon myös
kaavoituksessa sitten kun alueen asemakaavan uusiminen tulee
ajankohtaiseksi. Nylanderinpuiston yksityiskohtainen suojeleminen
vaarantaisi kärhöpuiston toteuttamisen eikä ole sen tähden mielekästä.
Kaupunki katsoo, ettei alueen yksityiskohtaiselle suojelulle ole
muutoinkaan perusteita.
Vihervyöhyke kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan välissä (alue C3)
Suojeltavaksi esitettyä entisen satamaradan pohjan aluetta ei ole
merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Alueen luonne on
muuttunut Kumpulan kartanomaiseman ja siirtolapuutarha-alueen
välisestä avoimesta peltomaisemasta liikennealueeksi jo satamaradan
rakentamisen myötä. Satamaradan pohja on 60-luvun kerrostuma
alueella ja joukkoliikennekadun rakentaminen on jatkumoa alueen
ajallisessa kerrostuneisuudessa. Entisen ratapohjan ei voida katsoa
kuuluvan osaksi Kumpulan kartanon aluetta. Joukkoliikennekadun
rakentaminen ei vaaranna avointa näkymää laaksotilassa Kumpulan
kartanon ja Vallilan siirtolapuutarhan välillä.
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain soveltaminen asemakaava-alueella
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan
rakennusperinnön suojelemisesta asemakaava-alueella sekä alueella,
jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten,
säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Saman pykälän 3 momentin
mukaan lakia sovelletaan kuitenkin 2 momentin estämättä myös 2
momentissa tarkoitetulla alueella, jos
3)kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä
asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Koska kyse suojeltavaksi esitetyt rakennukset sekä niihin liittyvät alueet
ovat asemakaava-alueella, voidaan rakennukset ja niihin liittyvä alue
suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vain, jos
edellä mainitut lain 2 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät.
Kumpula-seura ry:n esityksessä on katsottu, että Kumpulan kartanon
alueen suojelulla on valtakunnallista merkitystä rakennushistorian,
rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen sekä kohteeseen liittyvien
tapahtumien kannalta. Lisäksi Kumpula-seura ry on katsonut, että
kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Tältä osin Kumpula-seura ry:n esityksessä on viitattu Vallilan
joukkoliikennettä koskevaan uuteen asemakaavaan.
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Museovirasto on antamassaan lausunnossa katsonut, että Kumpulan
kartanolla on kulttuurihistoriallista merkitystä valtakunnallisesti
kohteeseen liittyvien tapahtumien vuoksi. Kartanon alueella, tosin
Kum-tähden kentällä, on 13.5.1848 pidetty ylioppilaiden Floran päivän
toukojuhla, jossa kuultiin Maamme-laulun ensiesitys. Lisäksi
museovirasto on katsonut, että rakennettuna kulttuuriympäristönä
alueella on merkitystä paikallisesti ja alueellisesti.
Museovirasto on kuitenkin katsonut, että koska Kumpulan kartano ja
sen pihapiiriin kuuluvat rakennukset on jo suojeltu asemakaavalla ja
rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen voidaan katsoa tulevan
turvatuksi, ei ole olemassa perustetta rakennusten suojeluun erikseen
myös rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.
Kaupunki yhtyy tähän museoviraston kannanottoon. Rakennusten
suojelu on voimassa olevalla asemakaavalla riittävästi turvattu.
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla voidaan suojella
rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita.
Suojelun kohteena voi olla itse rakennusten lisäksi niiden välitön
ympäristö kuten piha, puisto tai puutarha.
Kumpula-seura ry katsoo esityksessään, että osa Nylanderin puistosta
sekä entisen satamaradan pohja olisivat alueita, jotka tulisi
kartanorakennusten lähialueina suojella. Erityisesti yhdistys katsoo,
että Vallilan joukkoliikennekadun rakentaminen satamaradan paikalle
tulisi heikentämään Kumpulan kartanon alueen merkitystä
rakennettuna kulttuuriympäristönä.
Vallilan joukkoliikennekatua koskevan asemakaavan hyväksymisen
yhteydessä on kuitenkin otettu kantaa myös kadun vaikutuksiin alueen
kulttuurihistorialliselle arvolle. Joukkoliikennekadun on tosin todettu
heikentävän Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitsevaa asemaa,
mutta samalla on todettu, että Hämeentien sillan rakentaminen on jo
aikoinaan katkaissut kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle, ja
siihen verrattuna joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.
Myös entiseen satamarataan verrattuna joukkoliikennekadusta
aiheutuva maisemallinen ja melullinen lisähaitta on todettu vähäiseksi.
Rakennusperinnön suojelusta annettua lakia voidaan
asemakaavoituksellisen tilanteen vuoksi soveltaa esimerkiksi, kun
asemakaavaa voidaan pitää rakennusperinnön huomioon ottamisen
vuoksi vanhentuneena tai kaavoitus viivästyy joko kunnan ottaman
kannan tai kaavoituksen resurssien vuoksi.
Vallilan joukkoliikennekadun osalta on kuitenkin olemassa uusi
kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava. Asemakaavoituksen
yhteydessä on huomioitu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
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

19/2012

215 (252)

Kaj/4
14.05.2012
rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön suojelun tarpeet.
Asemakaavoituksen tilanteen nojalla ei siksi ole olemassa erityisiä
perusteita rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
soveltamiselle.
Edellytyksiä Kumpulan kartanon alueen suojelemiselle
rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla ei ole. Kaupunki
katsoo siksi, että Kumpula-seura ry:n esitys tulisi hylätä.
Yhteenveto
Kaupunki ei pidä perusteltuna Kumpulan kartanon alueen suojelemista
rakennusperinnön suojelusta annetun lain LaRs (498/2010)
perusteella. Alue ei sisälly Museoviraston laatiman valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan inventoinnin (RKY 2009)
kohteisiin.
Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa
2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen
sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset
on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on
osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi.
Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen
hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä
tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia.
Suojelumääräyksiä voidaan tarkistaa Museoviraston esittämällä tavalla
sitten, kun asemakaavojen uusiminen alueella tulee muutoin
ajankohtaiseksi.
Esittelijä
Kumpula-Seura ry on tehnyt 12.8.2011 esityksen Kumpulan kartanon
alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) säännösten nojalla. Museovirasto on antanut
suojeluesityksestä lausunnon 16.3.2012.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
tehnyt suojeluesityksestä ilmoituksen. ELY-keskus pyytää kaupungin
lausuntoa suojeluesityksestä ja Museoviraston siitä antamasta
lausunnosta.
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ELY-keskuksen ilmoitus sekä lausuntopyyntö siihen liitettyine
suojeluesityksineen ja Museoviraston siitä antamine lausuntoineen ovat
liitteinä 1 ja 2.
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupunginmuseon johtokunta ja
hallintokeskuksen oikeuspalvelut ovat antaneet kaupunginhallitukselle
ELY-keskuksen lausuntopyynnön johdosta lausuntonsa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei pidä perusteltuna Kumpulan kartanon
alueen suojelemista rakennusperinnön suojelusta annetun lain LaRs
(498/2010) perusteella. Virasto katsoo, että alueen nykyiset
suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa 2002 sekä
asemakaavoissa ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen sekä
rakennusten suojelun kannalta. Virasto toteaa, että
joukkoliikennekadun alue, jota suojelun esitetään myös koskevan, on
asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan käytävään, joten
asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa osoitettujen
kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen eikä
rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvoja.
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on liitteenä 3.
Kaupunginmuseon johtokunta katsoo lausunnossaan, että
kaupunginvaltuuston alueelle hyväksymään asemakaavaan sisältyvän
joukkoliikennekadun rakentaminen tulisi heikentämään Kumpulan
kartanon alueen ja Vallilan siirtolapuutarhan merkitystä rakennettuina
kulttuuriympäristöinä. Aluekokonaisuuden suojelu voidaan lausunnon
mukaan turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, mutta johtokunta
esittää kuitenkin selvitettäväksi, onko kohteen suojelemiseksi erityisiä
syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa lausunnossaan, ettei
edellytyksiä Kumpulan kartanon alueen suojelemiselle
rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla ole, ja katsoo, että
Kumpula-seura ry:n esitys tulisi hylätä.
Kaupunginhallituksen annettavaksi ehdotettu lausunto perustuu
kaupunkisuunnitteluviraston ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden
lausuntoihin.
Asemakaavakartta ja kaksi leikkauskuvaa alueesta ovat liitteinä 4, 5 ja
6.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Kumpula-seura ry on tehnyt 12.8.2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle esityksen Kumpulan kartanon alueen
suojelemiseksi rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010)
perusteella.
Esityksessä esitetään suojeltavaksi alue, joka käsittää Helsingin
yliopiston omistuksessa olevan Kumpulan kartanon ja Kumpulan
kasvitieteellisen puutarhan lisäksi osan Helsingin kaupungin
omistuksessa olevasta Nylanderin puistosta sekä Helsingin kaupungin
omistuksessa olevan kapean maa-alueen, joka sijaitsee
kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan välillä. Viimeksi
mainitulla alueella on aiemmin sijainnut 1960-luvun alussa rakennettu
satamarata, joka on purettu 2009.
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Vuonna 1987 vahvistetussa asemakaavassa Kumpulan kartano on
suojeltu Sr 1 -merkinnällä ja kartanon pihapiirin muut rakennukset Sr 2
-merkinnällä. Alueelle on osoitettu toiminta kasvitieteellisenä
puutarhana. Sr-1 merkintä koskeva määräys kuuluu:
”Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä suorittaa
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen
tai sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai rakennustaiteellista
tyyliä.”
Sr-2 merkintä kuuluu:
”Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman
rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan
purkamiseen vain, mikäli siihen on pakottava syy.”
Nylanderin puistosta suojeltavaksi esitetty alue on merkitty voimassa
olevassa asemakaavassa puistoksi.
Entisen satamaradan alueen osalta on Helsingin kaupunginvaltuusto
14.12.2011 hyväksynyt uuden asemakaavan, jossa vanhan
satamaradan kohdalle on kaavoitettu joukkoliikennekatu (Vallilan
joukkoliikennekatu). Samassa yhteydessä on kaavaa vähäisiltä osin
muutettu Nylanderin puiston osalta lisäämällä kaavaan kasvitieteellistä
puutarhaa palveleva huoltoajoyhteys. Asemakaava ei ole
lainvoimainen. Hyväksyttyä asemakaavaa koskeva asemakaavakartta
on lausunnon liitteenä.
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan
rakennusperinnön suojelemisesta asemakaava-alueella sekä alueella,
jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten,
säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Saman pykälän 3 momentin
mukaan lakia sovelletaan kuitenkin 2 momentin estämättä myös 2
momentissa tarkoitetulla alueella, jos
1.
2.

3.

kohteella on valtakunnallista merkitystä;
kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja
rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai
määräyksillä; tai
kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä
asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Koska kyse suojeltavaksi esitetyt rakennukset sekä niihin liittyvät alueet
ovat asemakaava-alueella, voidaan rakennukset ja niihin liittyvä alue
suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla vain, jos
edellä mainitut lain 2 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset täyttyvät.
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Kumpula-seura ry:n esityksessä on katsottu, että Kumpulan kartanon
alueen suojelulla on valtakunnallista merkitystä rakennushistorian,
rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen sekä kohteeseen liittyvien
tapahtumien kannalta. Lisäksi Kumpula-seura ry on katsonut, että
kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.
Tältä osin Kumpula-seura ry:n esityksessä on viitattu Vallilan
joukkoliikennettä koskevaan uuteen asemakaavaan.
Museovirasto on antamassaan lausunnossa katsonut, että Kumpulan
kartanolla on kulttuurihistoriallista merkitystä valtakunnallisesti
kohteeseen liittyvien tapahtumien vuoksi. Kartanon alueella on
13.5.1848 pidetty ylioppilaiden Floran päivän toukojuhla, jossa kuultiin
Maamme-laulun ensiesitys. Lisäksi museovirasto on katsonut, että
rakennettuna kulttuuriympäristönä alueella on merkitystä paikallisesti ja
alueellisesti.
Museovirasto on kuitenkin katsonut, että koska Kumpulan kartano ja
sen pihapiiriin kuuluvat rakennukset on jo suojeltu asemakaavalla ja
rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen voidaan katsoa tulevan
turvatuksi, ei ole olemassa perustetta rakennusten suojeluun erikseen
myös rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.
Oikeuspalvelut yhtyy museoviraston kannanottoon. Rakennusten
suojelu on voimassa olevalla asemakaavalla riittävästi turvattu.
Rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla voidaan suojella
rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita.
Suojelun kohteena voi olla itse rakennusten lisäksi niiden välitön
ympäristö kuten piha, puisto tai puutarha.
Kumpula-seura ry katsoo esityksessään, että osa Nylanderin puistosta
sekä entisen satamaradan pohja olisivat alueita, jotka tulisi
kartanorakennusten lähialueina suojella. Erityisesti yhdistys katsoo,
että Vallilan joukkoliikennekadun rakentaminen satamaradan paikalle
tulisi heikentämään Kumpulan kartanon alueen merkitystä
rakennettuna kulttuuriympäristönä.
Vallilan joukkoliikennekatua koskevan asemakaavan hyväksymisen
yhteydessä on otettu kantaa myös kadun vaikutuksiin alueen
kulttuurihistorialliselle arvolle. Joukkoliikennekadun on todettu
heikentävän Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitsevaa asemaa.
Samalla on kuitenkin todettu, että Hämeentien sillan rakentaminen on
jo aikoinaan katkaissut kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle ja
siihen verrattuna joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.
Myös entiseen satamarataan verrattuna joukkoliikennekadusta
aiheutuva maisemallinen ja melullinen lisähaitta on todettu vähäiseksi.
Rakennusperinnön suojelusta annettua lakia voidaan
asemakaavoituksellisen tilanteen vuoksi soveltaa esimerkiksi, kun
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asemakaavaa voidaan pitää rakennusperinnön huomioon ottamisen
vuoksi vanhentuneena tai kaavoitus viivästyy joko kunnan ottaman
kannan tai kaavoituksen resurssien vuoksi. Vallilan
joukkoliikennekadun osalta on olemassa uusi, hyväksytty asemakaava.
Asemakaavoituksen yhteydessä on huomioitu maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön
suojelun tarpeet. Asemakaavoituksen tilanteen nojalla ei ole olemassa
erityisiä perusteita rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
soveltamiselle.
Edellytyksiä Kumpulan kartanon alueen suojelemiselle
rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla ei ole. Oikeuspalvelut
katsoo, että Kumpula-seura ry:n esitys tulisi hylätä.
Lisätiedot
Pennanen Sari-Anna, vs. johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874
sami.sarvilinna(a)hel.fi
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§ 597
Poikkeamishakemus (Sörnäinen; Hakaniemenranta 11)
HEL 2012-000008 T 10 04 01
Rakvv 10-3999-11-S

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Varustamo Grande Oy:lle vähäistä
suuremman poikkeamisen asemakaavoissa nro 8428 ja 6481
osoitetusta rakennusoikeudesta ravintolalaivan määräaikaisen
rakennusluvan jatkamiseksi alueelle, jolle ei ole osoitettu
asemakaavassa laiturialuetta.
Poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 31.8.2016 asti ehdolla,
ettei ravintolatoiminta saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille.
Hakija
Varustamo Grande Oy (27.12.2011)
Rakennuspaikka
10. kaupunginosan (Sörnäinen) katualue, 11. kaupunginosan (Kallio)
katualue ja Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 sekä vesialue VE 100
(Hakaniemenranta 11, Siltavuorensalmi).
Hakemus
Hakijan tarkoituksena on ravintolalaiva Wäiskin sijoittaminen Helsingin
kaupungilta vuokratulle laituripaikalle Hakaniemenrannassa viideksi
vuodeksi poiketen asemakaavasta siten, ettei siinä ole osoitettu
hankkeen edellyttämää laiturialueita.
Kiinteistölautakunta on 1.11.1999 alkaen vuokrannut alueen
toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin ravintolalaivan
sijoittamista varten. Vuokraoikeus on siirretty tonttiasiamiehen
päätöksellä hakijalle 31.1.2008.
Rakennuslautakunnan myöntämä tilapäinen lupa käyttää laivaa
ravintolana Hakaniemenrannassa on päättynyt 31.8.2011.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että sijaintinsa puolesta paikka
sopii ravintolalaivatoimintaan eikä siitä ole ollut haittaa ympäristölle.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 27.2.2012 antanut hakemuksesta
lausunnon (Liite 3).
Säännökset, joista poiketaan
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Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä (17.1.2012). Heille on varattu tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kirjallisia muistutuksia ei ole
esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei
ole vaikutuksia laajemmalle.
Yksi alueen asukas on ilmoittanut (9.2.2012) puhelimitse, että
ravintolalaivan kannelle johtava ulko-ovi on auki usein myös kello 22:n
jälkeen, minkä vuoksi sisällä soiva musiikki kuuluu häiritsevänä
lähialueen asuinrakennuksiin.
Perustelut
Osalla aluetta on voimassa 30.9.1981 vahvistettu asemakaava nro
8428 ja 12.11.1971 vahvistettu asemakaava nro 6481. Asemakaavojen
mukaan vuokratun alueen laituri on katualueella.
Itse ravintolalaiva sijaitsee alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin
yleiskaava 2002:ssa alue on vesialuetta. Alueelle saa rakentaa tiloja ja
laitteita vesiliikenteen ja virkistystoiminnan käyttöön sekä laivaväyliä ja
liikenteelle tarpeellisia siltoja.
Ravintolalaivaksi muokattu entinen matkustaja-alus on kiinnitetty
Hakaniemenrannan laituriin ja sitä käytetään ympärivuotisena
ravintolana. Laivalla on piirustusten mukaan noin 600 asiakaspaikkaa.
Rannalla ei ole terassipaikkoja. Jätehuollon järjestelyt on toteutettu
laivarungon sisällä ilman laiturilla tapahtuvaa varastointia. Aluksella on
kiinteä sähköliittymä ja se on liitetty kaupungin vesi- ja
viemäriverkkoon.
Hakijan tarkoituksena on jatkaa ravintolatoimintaa edelleen.
Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, ettei
asemakaavassa ole hankkeen edellyttämää laiturialuetta.
Hakaniemenranta ja Siltavuorensalmi sisältyvät alueeseen, jonka
maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ei ole vielä täysin ratkaistu. Pysyviä
järjestelyjä voidaan alueelle toteuttaa vasta suunnitelmien selkiydyttyä
ja kun alue on asemakaavoitettu.
Jatkolupaa ei voida enää antaa rakennuslautakunnan päätöksellä,
vaan lupa edellyttää poikkeamispäätöksen tekemistä. Kyseessä on
vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta
rakennusoikeudesta.
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Kaupunginhallitus katsoo, että esitetty paikka sopii
ravintolalaivatoimintaan. Etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on
noin 65 metriä ja vieressä on vajaassa käytössä olevia autopaikkoja.
Asemakaavassa on rannan itäpäässä katualueella rakennusala
kahvilaa varten 25 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta.
Kahvilan rakennusalalle on vireillä hanke yleisen saunan
rakentamiseksi. Alueen vuokraussopimuksen ehtojen mukaan laivan
ulkotiloissa ei saa soittaa musiikkia kello 22 jälkeen. Ranta-alueen
kevyen liikenteen järjestelyt tulee tehdä yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa. Pysäköinti
alueella on kielletty.
Kaupunginhallitus katsoo vielä, että alueen vuokraussopimuksen ehtoja
tulee noudattaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota
liikenneturvallisuuteen, laivan kiinnittämiseen rantalaituriin sekä siihen,
että musiikin soiton vuoksi ovia ja ikkunoita ei pidetä tuettuina aukiasentoon kello 22 jälkeen.
Poikkeamisen erityinen syy on alueen toiminnallinen elävöittäminen ja
kaupunkikuvan rikastuttaminen.
Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään
määräaikaisena 31.8.2016 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, edellyttäen ettei
ravintolatoiminnalla aiheuteta kohtuutonta haittaa naapureille.
Sovellettavat oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171 § 2 mom 2 kohta, 172,
173 ja 174 §
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §
Rakennusvalvontataksa 2012, 6 § a-kohta
Maksu
774 euroa
Jatkotoimenpiteet
Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa
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poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2012, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi
Antti Peltonen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 78865
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Ympäristökartta (Sörnäinen, Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 ja Ve 100)
Asemapiirros (Sörnäinen, Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 ja Ve 100)
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 27.2.2012

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Hallintovalitus,
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hallintovalitus,
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee myöntää Varustamo Grande Oy:lle
vähäistä suuremman poikkeamisen asemakaavoissa nro 8428 ja 6481
osoitetusta rakennusoikeudesta ravintolalaivan määräaikaisen
rakennusluvan jatkamiseksi alueelle, jolle ei ole osoitettu
asemakaavassa laiturialuetta.
Poikkeaminen myönnettäneen määräaikaisena 31.8.2016 asti ehdolla,
ettei ravintolatoiminta saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille.
Hakija
Varustamo Grande Oy (27.12.2011)
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Rakennuspaikka
10. kaupunginosan (Sörnäinen) katualue, 11. kaupunginosan (Kallio)
katualue ja Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 sekä vesialue VE 100
(Hakaniemenranta 11, Siltavuorensalmi).
Hakemus
Hakijan tarkoituksena on ravintolalaiva Wäiskin sijoittaminen Helsingin
kaupungilta vuokratulle laituripaikalle Hakaniemenrannassa viideksi
vuodeksi poiketen asemakaavasta siten, ettei siinä ole osoitettu
hankkeen edellyttämää laiturialueita.
Kiinteistölautakunta on 1.11.1999 alkaen vuokrannut alueen
toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin ravintolalaivan
sijoittamista varten. Vuokraoikeus on siirretty tonttiasiamiehen
päätöksellä hakijalle 31.1.2008.
Rakennuslautakunnan myöntämä tilapäinen lupa käyttää laivaa
ravintolana Hakaniemenrannassa on päättynyt 31.8.2011.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että sijaintinsa puolesta paikka
sopii ravintolalaivatoimintaan eikä siitä ole ollut haittaa ympäristölle.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 27.2.2012 antanut hakemuksesta
lausunnon (Liite 3).
Säännökset, joista poiketaan
Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä (17.1.2012). Heille on varattu tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kirjallisia muistutuksia ei ole
esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei
ole vaikutuksia laajemmalle.
Yksi alueen asukas on ilmoittanut (9.2.2012) puhelimitse, että
ravintolalaivan kannelle johtava ulko-ovi on auki usein myös kello 22:n
jälkeen, minkä vuoksi sisällä soiva musiikki kuuluu häiritsevänä
lähialueen asuinrakennuksiin.
Perustelut
Osalla aluetta on voimassa 30.9.1981 vahvistettu asemakaava nro
8428 ja 12.11.1971 vahvistettu asemakaava nro 6481. Asemakaavojen
mukaan vuokratun alueen laituri on katualueella.
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Itse ravintolalaiva sijaitsee alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin
yleiskaava 2002:ssa alue on vesialuetta. Alueelle saa rakentaa tiloja ja
laitteita vesiliikenteen ja virkistystoiminnan käyttöön sekä laivaväyliä ja
liikenteelle tarpeellisia siltoja.
Ravintolalaivaksi muokattu entinen matkustaja-alus on kiinnitetty
Hakaniemenrannan laituriin ja sitä käytetään ympärivuotisena
ravintolana. Laivalla on piirustusten mukaan noin 600 asiakaspaikkaa.
Rannalla ei ole terassipaikkoja. Jätehuollon järjestelyt on toteutettu
laivarungon sisällä ilman laiturilla tapahtuvaa varastointia. Aluksella on
kiinteä sähköliittymä ja se on liitetty kaupungin vesi- ja
viemäriverkkoon.
Hakijan tarkoituksena on jatkaa ravintolatoimintaa edelleen.
Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, ettei
asemakaavassa ole hankkeen edellyttämää laiturialuetta.
Hakaniemenranta ja Siltavuorensalmi sisältyvät alueeseen, jonka
maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ei ole vielä täysin ratkaistu. Pysyviä
järjestelyjä voidaan alueelle toteuttaa vasta suunnitelmien selkiydyttyä
ja kun alue on asemakaavoitettu.
Jatkolupaa ei voida enää antaa rakennuslautakunnan päätöksellä,
vaan lupa edellyttää poikkeamispäätöksen tekemistä. Kyseessä on
vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta
rakennusoikeudesta.
Kaupunginhallitus katsoo, että esitetty paikka sopii
ravintolalaivatoimintaan. Etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on
noin 65 metriä ja vieressä on vajaassa käytössä olevia autopaikkoja.
Asemakaavassa on rannan itäpäässä katualueella rakennusala
kahvilaa varten 25 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta.
Kahvilan rakennusalalle on vireillä hanke yleisen saunan
rakentamiseksi. Alueen vuokraussopimuksen ehtojen mukaan laivan
ulkotiloissa ei saa soittaa musiikkia kello 22 jälkeen. Ranta-alueen
kevyen liikenteen järjestelyt tulee tehdä yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa. Pysäköinti
alueella on kielletty.
Kaupunginhallitus katsoo vielä, että alueen vuokraussopimuksen ehtoja
tulee noudattaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota
liikenneturvallisuuteen, laivan kiinnittämiseen rantalaituriin sekä siihen,
että musiikin soiton vuoksi ovia ja ikkunoita ei pidetä tuettuina aukiasentoon kello 22 jälkeen.
Poikkeamisen erityinen syy on alueen toiminnallinen elävöittäminen ja
kaupunkikuvan rikastuttaminen.
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Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli poikkeaminen myönnetään
määräaikaisena 31.8.2016 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, edellyttäen ettei
ravintolatoiminnalla aiheuteta kohtuutonta haittaa naapureille.
Sovellettavat oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171 § 2 mom 2 kohta, 172,
173 ja 174 §
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §
Rakennusvalvontataksa 2012, 6 § a-kohta
Maksu
774 euroa
Jatkotoimenpiteet
Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu
mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa
poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on
liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2012, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Esittelijä
Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tulleen lain (1257/2010) (Laki
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) 3 §:n
säännösten mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 171 §:n 2
momentin 2-4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
poikkeamisen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun
ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin
kaupunki.
Hakemus koskee maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2
kohdan mukaista vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavassa
osoitetusta rakennusoikeudesta, joten toimivalta poikkeamisen
ratkaisussa on kaupunginhallituksella.
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Esittelijä puoltaa poikkeamisen myöntämistä määräaikaisena
31.8.2016 asti ehdolla, ettei ravintolatoiminnasta aiheudu kohtuutonta
haittaa naapureille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325
suvi.ramo(a)hel.fi
Antti Peltonen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 78865
antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Ympäristökartta (Sörnäinen, Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 ja Ve 100)
Asemapiirros (Sörnäinen, Töölön kylän (432) tila RN:o 5:2 ja Ve 100)
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 27.2.2012

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Hallintovalitus,
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hallintovalitus,
poikkeamispäätöksen tekeminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Hallintokeskus, Maunula
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§ 598
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikoilla 18 ja 19 tekemiä päätöksiä:
kiinteistölautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

3.5.2012
8.5.2012
2.5., 7.5. ja
11.5.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien
viranomaisten viikoilla 18 ja 19 tekemiä päätöksiä:
kiinteistölautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

3.5.2012
8.5.2012
2.5., 7.5. ja
11.5.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi
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

19/2012

230 (252)

Stj/2
14.05.2012

§ 599
Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi: kulttuuritilaisuuksiin
pääseminen kuljetuspalvelujen avulla
HEL 2011-010791 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Arja
Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Arja
Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Päätösehdotus
Käsitellessään 14.12.2011 kaupungin kulttuuristrategiaa 2012-2017
Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää
mahdollisuuksia kehittää kuljetuspalvelujen keskitettyä rahoitus- ja
tilausjärjestelmää kulttuuritilaisuuksiin pääsemiseksi, jotta myös
avustamista tarvitsevat, kotona ja laitoksissa asuvat henkilöt pääsevät
kulttuuritapahtumiin nykyistä sujuvammin. (Arja Karhuvaara)"
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 toivomusponnen johdosta on saatu
sosiaalilautakunnan lausunto. Lautakunta selostaa käytössä olevia
kuljetuspalveluja ja katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua
kulttuuritapahtumiin voidaan turvata nykyisillä palveluilla.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet
Ote
Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Sosiaalilautakunta 20.03.2012 § 89
HEL 2011-010791 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta
kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:
Toivomusponnessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan: miten
avustamista tarvitsevat henkilöt pääsevät osallistumaan
kulttuuritapahtumiin.
Kotona ja laitoksissa asuvien henkilöiden on mahdollista käyttää
kuljetuspalveluja silloin, kun he eivät voi käyttää julkisia
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Laitoksessa asuvien henkilöiden matkojen järjestämisvastuu on
ensisijassa kyseisellä laitoksella. Mikäli laitoksen järjestämät
kuljetukset eivät ole riittäviä tai sopivia, voi asiakas käyttää
kuljetuspalvelumatkoja.
Kuljetuspalvelua tai kuljetustukea voi saada joko vammaispalvelulain
tai sosiaalihuoltolain nojalla. Vammaispalvelulain mukaisia
kuljetuspalvelumatkoja myönnetään pääsääntöisesti 18 ja
sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetustukimatkoja enintään kahdeksan
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan matkoihin.
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Vapaa-ajan matkoja voi käyttää esimerkiksi kulttuuritilaisuuksiin
osallistumiseen. Kaikki samaan suuntaan suuntautuvat matkat pyritään
yhdistelemään. Asiakas voi toivoa yhdistelyä esimerkiksi samasta
osoitteesta lähtevän asiakkaan kanssa. Yhdistellyssä kuljetuksessa
asiakkaalta kuluu vain puoli matkaa. Yhdistelyt lisäävät asiakkaiden
käytössä olevien kuukausittaisten matkojen määrää.
Sekä vanhus- että vammaispalveluissa tehdään yhteistyötä
kulttuurilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa erilaisten
kulttuuritapahtumien toteuttamiseksi asuinympäristössä myös niin, että
asukkaat itse osallistuvat tekemiseen yhteistyössä kulttuurin
ammattilaisten kanssa.
Sosiaalilautakunta katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua
kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä palveluilla.
Käsittely
20.03.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että
päätösehdotuksen viimeinen kappale, joka kuului:
"Sosiaalilautakunta katsoo, ettei toivomusponnen mukaiseen
selvitykseen ole tarvetta. Asiakkaiden mahdollisuus osallistua
kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä palveluilla." muutettiin
kuulumaan seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo, että asiakkaiden
mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä
palveluilla."
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Niina Pajala, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 44553
niina.pajala(a)hel.fi
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§ 600
Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi: etsivä vanhustentyö
Helsingissä
HEL 2011-009176 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Antti
Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Antti
Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
Käsitellessään 16.11.2011 vuoden 2012 talousarviota ja
taloussuunnitelmaa vuosiksi 2012-2014 Kvsto hyväksyi samalla
seuraavan toivomusponnen:
” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet ja
keinot, joilla voidaan aloittaa etsivä vanhustentyö Helsingissä. (Antti
Valpas)"
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 viittaa sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan lausuntoihin,
joissa selostetaan miten etsivää vanhustyötä Helsingissä järjestetään
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ja miten sitä on tarkoitus edelleen kehittää. Etsivään vanhustyöhön
pyritään löytämään entistä toimivampia ratkaisuja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Otteet
Ote
Toivomusponnen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 25
HEL 2011-009176 T 00 00 03

Päätös
Sosiaalilautakunta päätti antaa etsivää vanhustyötä koskevasta
toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen
lausunnon.
Sosiaalilautakunta toteaa, että etsivällä vanhustyöllä tarkoitetaan
toimintaa, jonka tavoitteena on saada yhteys sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmien ulkopuolelle jääneeseen, mahdollisesti
syrjäytymisvaarassa olevaan tai jo syrjäytyneeseen ikääntyvään
väestönosaan. Kun henkilö on löytynyt, voidaan hänelle tarjota ja
järjestää palveluja hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Edellä
mainitulla tavalla toimien on mahdollista edistää hänen hyvinvointiaan
ja terveyttään.
Sosiaalivirasto toteuttaa ja kehittää aloitteessa mainittua etsivää
vanhustyötä monin eri tavoin talousarvionsa puitteissa.
Vanhuspalvelujen asiakaskohtaamisissa pyritään aina monipuoliseen
tilanteen kartoittamiseen ja asiakkaan mahdollisen syrjäytymisvaaran
ennakoimiseen.
Sosiaaliviraston vanhuspalveluissa etsivä työ sisältyy erityisesti
sosiaali- ja lähityön yksikköjen lähityön sosiaaliohjaajien tehtäviin.
Alueyksiköitä on neljä ja niissä on yhteensä 16 lähityön
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sosiaaliohjaajaa. Vanhuspalvelujen kaikkien yksiköiden ja aikuisten
palvelujen vastuualueen ruotsinkielisten palvelujen vanhuspalvelujen
työntekijät tekevät etsivää työtä omalta osaltaan. Esimerkiksi
sosiaalityöntekijöiden yhteistyössä terveyskeskuksen kotihoidon
ohjaajien tai terveydenhoitajien kanssa toteuttamat lakisääteiset
sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnit 75 vuotta täyttäneille (seitsemän
arkipäivän kuluessa tai kiireellisissä tapauksissa välittömästi) voidaan
katsoa osittain etsiväksi työksi.
Lähityön sosiaaliohjaajat tekevät suurimman osan hyvinvointia
edistävistä kotikäynneistä (jäljempänä Heko-käynnit). Heko-käynnit
voidaan nimetä vanhuspalvelujen keskeisimmäksi etsivän työn
muodoksi. Heko-käyntejä tarjotaan vuosittain 75 vuotta täyttäville
helsinkiläisille ja niitä on toteutettu jo vuodesta 2006 alkaen. Hekokäynnin mahdollisuudesta kertovan kirjeen liitteenä asukkaalle
lähetetään alueellinen ikäihmisten palveluopas. Vuoden 2012 alusta
Heko-käynnit laajennetaan koskemaan 85 vuotta täyttäviä
helsinkiläisiä. Lisäksi suunnitellaan yhdessä rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunnan kanssa käyntien ulottamista kaikille niille
sotaveteraaneille, jotka eivät ole kotihoidon ja/tai sosiaaliviraston
vanhuspalvelujen piirissä.
Lähityön sosiaaliohjaajien käytössä olevia ja kokeiltuja muita etsivän
työn muotoja ovat muun muassa jalkautuminen asuinalueiden ostoskeskuksiin, toreille ja leipäjonoihin sekä vastaanottojen pitäminen
esimerkiksi asukasyhdistysten tiloissa. Näiden kohtaamisten
tavoitteena on tarjota asukkaille matalan kynnyksen paikkoja tiedon
saantiin.
Eri kolmannen sektorin tahot, kuten eläkeläis- ja veteraanijärjestöt sekä
seurakunnat, järjestävät luento- ja keskustelutilaisuuksia, joissa
sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät käyvät luennoimassa ikäihmisten
palveluista ja vastaamassa palveluista esitettyihin kysymyksiin.
Vanhuspalvelujen omissa palvelukeskuksissa järjestetään myös
runsaasti ikäihmisille suunnattuja luento- ja keskustelutilaisuuksia.
Vanhuspalvelujen toimipisteissä pidetään lisäksi avoimien ovien päiviä.
Etsivän työn keinoin löydetyt syrjäytymisvaarassa olevat tai jo
syrjäytyneet ikääntyneet ohjataan heille parhaiten soveltuvien sosiaalija terveyspalvelujen piiriin. Ohjaaminen edellyttää toimivia verkostoja
sosiaaliviraston, terveyskeskuksen kotihoidon ja terveysasemien sekä
kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Ryhmätoiminta, jonka
merkityksellinen elementti on vertaistuki, on usein olennainen tekijä
syrjäytymisen ehkäisyssä. Osa vanhuspalvelujen työntekijöistä on
kouluttautunut erilaisten ryhmien (esimerkiksi Senioripysäkki,
Ystäväpiiri ja Pilke) ohjaajiksi.
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Etsivä työ uudistuu ja kehittyy erilaisissa hankkeissa. Sosiaaliviraston
ja terveyskeskuksen yhteisessä Lauttasaari-hankkeessa (LARU)
kehitetään erilaisia ikäihmisten palveluohjauksen muotoja, että he
löytäisivät helpommin asuinalueellaan tarjolla olevat palvelut, ryhmät ja
tilaisuudet.
Sosiaalilautakunta toteaa, että etsivää vanhustyötä tehdään jo useissa
muodoissa ja sitä jatketaan henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.
Sosiaalilautakunta toteaa lisäksi, että valtuuston osoittamasta vuoden
2012 talousarviomäärärahasta on kohdennettu 1,1 miljoonaa euroa
ruotsinkielisten vanhusten avopalvelujen kehittämiseen.
Sosiaalilautakunta toteaa, että etsivään vanhustyöhön pyritään
löytämään entistä toimivampia ratkaisuja. Näin myös etsivää
vanhustyötä tulee tarkastella omana kehittämiskohteena. Tältä osin
sosiaalilautakunta viittaa terveyslautakunnan tästä ponnesta antamaan
lausuntoon.
Terveysvaikutusten arviointi
Ikäihmisen hyvinvointiin ja terveyteen voidaan vaikuttaa erilaisilla
palveluilla. Tämä edellyttää sitä, että henkilö ohjataan tai hän hakeutuu
palvelujen piiriin. Syrjäytymisvaarassa oleva tai syrjäytynyt ikäihminen
on palvelujen ulkopuolella ja siksi hänellä on suuri riski joutua
hyvinvoinnin ja terveyden sekä muiden elämän alueiden kuten talouden
ja sosiaalisten suhteiden kannalta negatiiviseen kierteeseen. Etsivän
vanhustyön avulla voidaan löytää tällaisia henkilöitä ja ohjata heitä
saamaan apua.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Leila Pitkäalho, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 44569
leila.pitkaalho(a)hel.fi

Terveyslautakunta 24.01.2012 § 17
HEL 2011-009176 T 00 00 03

Päätös
Terveyslautakunta päätti antaa etsivää vanhustyötä koskevasta
talousarvioponnesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen
lausunnon:
"Terveyslautakunta toteaa, että etsivällä vanhustyöllä tarkoitetaan
toimintaa, jonka tavoitteena on saada yhteys sosiaali- ja
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terveyspalvelujärjestelmien ulkopuolelle jääneeseen, mahdollisesti
syrjäytymisvaarassa olevaan tai jo syrjäytyneeseen ikääntyvään
väestönosaan. Kun henkilö on löytynyt, voidaan hänelle tarjota ja
järjestää palveluja hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Näin on
mahdollista edistää hänen hyvinvointiaan ja terveyttään.
Helsingin sosiaalivirasto toteuttaa ja kehittää aloitteessa mainittua
etsivää vanhustyötä monin eri tavoin talousarvionsa puitteissa ja tältä
osin terveyslautakunta viittaa sosiaalilautakunnan tästä ponnesta
antamaan lausuntoon.
Terveyskeskuksen asiakas- ja potilaskontakteissa pyritään aina
toimimaan laaja-alaisesti ja kartoittamaan tilanne niin, että
syrjäytymisvaara voitaisiin ennakoida myös ikäihmisten kohdalla.
Etsivän työn osalta toimitaan siten, että sosiaaliviraston kaikille 75vuotiaille tarjoaman hyvinvointia tukevan kotikäynnin yhteydessä
ohjataan henkilö tarvittaessa terveysasemalle seniorien
terveystarkastukseen. Lakisääteiset sosiaalipalvelun tarpeen arvioinnit
75 vuotta täyttäneille ja kansaneläkkeen erityistuen saajille (seitsemän
arkipäivän kuluessa tai kiireellisessä tapauksessa välittömästi)
toteutetaan terveyskeskuksen kotihoidon ja sosiaaliviraston
yhteistyönä. Toiminta toteutetaan talousarvion puitteissa.
Terveyslautakunta pitää hyvänä sitä, että sosiaali- ja terveystoimen
meneillään olevaan uudistukseen liittyvässä nykytilan kuvauksessa on
eri-ikäiset väliinputoajaryhmät nostettu esiin. Terveyslautakunta toteaa,
että heidän tilanteensa parantamiseen tulee uudistuksen myötä pyrkiä
löytämään entistä toimivampia ratkaisuja. Näin myös etsivää
vanhustyötä tulee tarkastella omana kehittämiskohteena.
Vielä terveyslautakunta toteaa, että Helsinki on mukana valtion kanssa
tehdyssä metropolialueen kilpailukykysopimuksessa. Siihen liittyvässä
Kaupunki-innovaatIot -erillishankkeessa on syksyn 2011 aikana teetetty
analyysi etsivästä vanhustyöstä. Raportti tullaan julkaisemaan
lähiaikoina ja sen tuloksia voidaan käyttää tämän toiminnan
kehittämisessä.
Terveysvaikutusten arviointi
Ikäihmisen hyvinvointiin ja terveyteen voidaan vaikuttaa erilaisilla
palveluilla. Tämä edellyttää sitä, että henkilö ohjataan tai hän hakeutuu
palvelujen piiriin. Syrjäytymisvaarassa oleva tai syrjäytynyt ikäihminen
on palvelujen ulkopuolella ja siksi hänellä on suuri riski joutua
terveyden ja hyvinvoinnin sekä muiden elämän alueiden kuten talouden
ja sosiaalisten suhteiden kannalta negatiiviseen kierteeseen. Etsivän
vanhustyön avulla voidaan löytää tällaisia henkilöitä ja ohjata heitä
saamaan apua."
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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§ 601
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Terveyslautakunta

8.5.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Terveyslautakunta

8.5.2012

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 602
Kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön Marianna
Kajantien virasta eroaminen
HEL 2012-005527 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Marianna Kajantielle eron
kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virasta 1.9.2012
lukien.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja
kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan
osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen
johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin
kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin
palkkaeduin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Erohakemus Marianna Kajantie

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee myöntää Marianna Kajantielle eron
kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virasta 1.9.2012
lukien.
Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuuri- ja
kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan
osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen
johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin
kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin
palkkaeduin.
Esittelijä
Marianna Kajantie ilmoittaa eroavansa kulttuurikeskuksen
osastopäällikön virasta 1.9.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
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Hallintosäännön ja kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan
eron myöntää ja viran haettavaksi julistamisesta päättää
kaupunginhallitus. Osastopäällikön valinnasta päättää
kaupunginhallitus kulttuuri- ja kirjastolautakunnan annettua hakijoista
lausuntonsa.
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan osastopäällikön viran
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi
hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Helsingin
kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää
suullista ja kirjallista taitoa. Viran kokonaispalkka on 5021,51 euroa
kuukaudessa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Erohakemus Marianna Kajantie

Tiedoksi
Marianna Kajantie
Kulttuurikeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 603
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
19 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
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Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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 19 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
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- apulaisrehtori
- aluerehtori
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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

Osku Pajamäki

Juha Hakola

Kimmo Helistö

Johanna Sumuvuori

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.05.2012 ja asianosaista
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Maria Nyfors
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 570, 572 - 584, 586, 589, 590, 592, 595, 596, 598 - 601 ja
603 §:t
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 571 ja 587 §:t
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 585, 588, 591, 594 ja 602 §:t
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

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 593 §
Päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
päivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköposti:
Postiosoite:

helsinki.hao@oikeus.fi
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
09 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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
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VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 597 §
Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea
muutosta valituksella
 se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös
välittömästi vaikuttaa
 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai
muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke
saattaa huomattavasti vaikuttaa
 kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös
vaikuttaa
 toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka
tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai
kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön
laatuun muutoin vaikuttaminen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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
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Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI
029 56 42079
Ratapihantie 9
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
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
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
09 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13701
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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

