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§

Asia

1219

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta

1220

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1221

Kj/1

V 11.12.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

1222

Kj/2

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite
ilmastopäästöjen selvittämiseksi tasapuolisesti myös olemassa olevien
voimalaitosten osalta

1223

Kj/3

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen
tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä

1224

Kj/4

V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen
tilaamisesta reilun verotuksen standardista

1225

Kj/5

V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite
Koskelantien bussikaistan pidentämisestä

1226

Kj/6

V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite terveysasemien
akuuttiaikojen keskitetystä ajanvarauksesta

1227

Kaj/1

V 11.12.2013, Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan
hyväksyminen (nro 12155)

1228

Kaj/2

V 27.11.2013, Tarjouskilpailuun perustuvan tonttikaupan
hyväksyminen (Länsisatama, Saukonpaasi, tontit 20028/4-27)

1229

Kaj/3

V 27.11.2013, Vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Auroranlinnalle
vuokrattavalle tontille (Taka-Töölö, tontti 14486/49, Töölönkatu 49)

1230

Kaj/4

V 27.11.2013, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyväksyminen
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V 27.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
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Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä
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Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle
liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen
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Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen
luonnoksista

1235

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

1236

Kj/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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Kj/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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Kj/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1240

Kaj/1
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riittävästä koulutuksesta
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Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan
järjestämisen yhteistyösopimus
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Stj/3

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan siirtäminen
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymälle
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Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1219
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet
Torstin ja Hakolan sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin ja Rissasen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi
jäsenet Tenkulan ja Hakolan sekä varatarkastajiksi jäsenet Karin ja
Rissasen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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§ 1220
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
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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§ 1221
V 11.12.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta
HEL 2013-010647 T 00 00 02

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

myöntää Maria Ohisalolle vapautuksen nuorisolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta
valita __________________ uudeksi jäseneksi
nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti esittää nuorisolautakunnan jäsenen valintaa
kaupunginvaltuustolle 11.12.2013.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

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

myöntää Maria Ohisalolle vapautuksen nuorisolautakunnan
jäsenen luottamustoimesta
valita __________________ uudeksi jäseneksi
nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän
asian osalta heti.
Esittelijä
Maria Ohisalo (Vihr.) pyytää 29.10.2013 vapautusta
nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta HUS:in hallituksen
jäsenyyden vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Maria Ohisalon jäseneksi
nuorisolautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston
olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Nuorisolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 1222
V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite
ilmastopäästöjen selvittämiseksi tasapuolisesti myös olemassa
olevien voimalaitosten osalta
HEL 2013-005936 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 11 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaikkia vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi olisi tarkasteltava tasapuolisesti. Tällä hetkellä
Helsingin Energialla on käynnissä ympäristövaikutusten
arviointimenettely biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi Helsingin
energiantuotannossa, joka sisältää kehitysohjelman
toteutusvaihtoehdot. Aloitteessa esitetään, että näiden vaihtoehtojen
lisäksi selvitetään myös muita vaihtoehtoja.
Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja
toteaa seuraavaa:
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Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut Helsingin Energialle
tavoitteiksi sähkön ja lämmön tuotannon ja hankinnan
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuonna 2020
verrattuna vuoden 1990 tasoon ja uusiutuvan energian osuuden
kasvattamisen 20 prosenttiin vuonna 2020. Asetettujen tavoitteiden
pohjalta Helsingin Energia on selvittänyt teknistaloudellisesti
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Näiden selvitysten ja valintojen
pohjalta on tehty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia
tulevaisuutta. Kehitysohjelma ja siinä esitetyt vaihtoehdot on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 18.1.2012. Helsingin Energia toteuttaa
parhaillaan päätöstä selvittämällä valittuja toteutusvaihtoehtoja ja
valmistelee kehitysohjelmaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuonna
2015. Käynnissä oleva ympäristövaikutusten arviointimenettely
biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi Helsingin energiantuotannossa
sisältää kehitysohjelman toteutusvaihtoehdot.
Valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta muuttaa
nykyiset Hanasaari B ja Salmisaari B -kivihiilivoimalaitokset 100
prosenttia biomassaa polttaviksi. Helsingin Energian
energianhankinnan vaihtoehtoja tulevaisuudessa analysoitiin laajasti
ennen kehitysohjelman vaihtoehtojen valintaa. Salmisaaren ja
Hanasaaren voimalaitosten muuttaminen täysin biomassaa käyttäviksi
voimalaitoksiksi oli myös tarkastelussa mukana. Vaihtoehto suljettiin
silloin pois erittäin vaativan toteutettavuuden sekä arvioidun huonon
kokonaistaloudellisen lopputuloksen takia.
Hanasaari B ja Salmisaari B -voimalaitosten muuttaminen 100
prosentin biomassalle johtaa laitosten tuotantotehojen olennaiseen
pienenemiseen, aleneminen on mahdollisesti 20 prosenttia.
Tuotantotehon lasku johtaisi energiatehokkaan lämmön ja sähkön
yhteistuotannon määrän pienenemiseen. Energiatehokkuus heikkenee
vähentyneen yhteistuotantolämmön korvautuessa lämpökeskuksien
tuotannolla sekä yhteistuotantosähkön korvautuessa sähkömarkkinoilla
pääosin lauhdesähköllä. Samalla Helsingin Energian lämmön
erillistuotantokapasiteettia täytyy kasvattaa korvaamaan pienentynyttä
yhteistuotantotehoa investoimalla uusiin lämpökeskuksiin.
Investoimalla olemassa oleviin kivihiilikattiloihin voidaan arvioiden
mukaan polttaa pellettiä ilman merkittävää tuotantotehon laskua noin
40 - 50 prosenttia, mikä Hanasaaressa ja Salmisaaressa riittää
vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Tällä hetkellä kehitysohjelman vaihtoehdot – Vuosaari C tai Hanasaari
ja Salmisaari 40 prosenttia pellettiä – toteuttavat kaupunginvaltuuston
vuodelle 2020 asettamat tavoitteet. Näiden molempien vaihtoehtojen
kautta on mahdollista kehittää Helsingin Energian energiantuotantoa
energiatehokkaasti ja hyvä toimitusvarmuus säilyttäen vähentäen
jatkossakin päästöjä ja lisäten uusiutuvien osuutta. Vuosaareen tehtävä
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

41/2013

7 (206)

Kj/2
18.11.2013
investointi mahdollistaisi laajamittaisen ja monipuolisen biomassan
polton. Hanasaaren ja Salmisaaren investoinnit 40 prosentin
pellettiosuuteen saakka on toteutettavissa voimalaitosten
ominaisuuksien ja hyötysuhteen säilyessä nykyisen kaltaisina.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Helsingin Energia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1171
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-005936 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 27.08.2013 § 46
HEL 2013-005936 T 00 00 03

Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon:
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Helsingin kaupunginvaltuusto on asettanut Helsingin Energialle
tavoitteiksi sähkön ja lämmön tuotannon ja hankinnan
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuonna 2020
verrattuna vuoden 1990 tasoon ja uusiutuvan energian osuuden
kasvattamisen 20 prosenttiin vuonna 2020. Asetettujen tavoitteiden
pohjalta Helsingin Energia on selvittänyt teknistaloudellisesti
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Näiden selvitysten ja valintojen
pohjalta on tehty Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia
tulevaisuutta. Kehitysohjelma ja siinä esitetyt vaihtoehdot on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 18.1.2012. Helsingin Energia toteuttaa
parhaillaan päätöstä selvittämällä valittuja toteutusvaihtoehtoja ja
valmistelee kehitysohjelmaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuonna
2015. Käynnissä oleva ympäristövaikutusten arviointimenettely
biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi Helsingin energiantuotannossa
sisältää kehitysohjelman toteutusvaihtoehdot.
Valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta muuttaa
nykyiset Hanasaari B ja Salmisaari B –kivihiilivoimalaitokset 100
prosenttia biomassaa polttaviksi. Helenin energianhankinnan
vaihtoehtoja tulevaisuudessa analysoitiin laajasti ennen
kehitysohjelman vaihtoehtojen valintaa. Salmisaaren ja Hanasaaren
voimalaitosten muuttaminen täysin biomassaa käyttäviksi
voimalaitoksiksi oli myös tarkastelussa mukana. Vaihtoehto suljettiin
silloin pois erittäin vaativan toteutettavuuden sekä arvioidun huonon
kokonaistaloudellisen lopputuloksen takia.
Luonteenomaista Helsingin Energian energiantuotannolle ovat suuret
volyymit sekä Helsingin asukkaiden lämmöntarpeen tyydyttäminen
tehokkaalla yhteistuotannolla. Tämä asettaa monia vaatimuksia mm.
polttoaineen hankinnalle ja logistiikalle. Tarvittavat polttoainemäärät
ovat erittäin suuria ja niiden saatavuus on pystyttävä varmistamaan
jokaisena hetkenä, myös kylmimpinä talvipäivinä. Siirtyminen
biopolttoaineen käyttöön muuttaa nykyistä hankintalogistiikkaa
merkittävästi, kun tiivis kaupunkiympäristö asettaa rajoituksia
biomassan käsittelylle ja kuljetuksille, jotka pohjautuvat pitkälti
autokuljetuksiin. Lisäksi laitoksilla on toimitusvarmuuden takia
säilytettävä kivihiilen poltto- ja varastointimahdollisuus. Tämän takia
voimalaitostonteilla tarvitaan sekä biopolttoaineiden että kivihiilen
varastot.
Tehtyjen selvitysten mukaan Hanasaaren ja Salmisaaren
voimalaitosten muuttaminen 100 prosenttia biomassaa polttavaksi on
teknisesti toteutettavissa, joskin se on vaativaa. Selvityksissä on
todettu, että muun muassa puuhakkeen ja metsätähteen käyttö
laajassa mittakaavassa on mahdotonta Hanasaaressa ja
Salmisaaressa sekä polttoainekuljetusten logistiikkarajoitusten että
voimalaitostonttien tilarajoitusten takia. Näillä laitoksilla joudutaan siis
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käyttämään biojalosteita. Ainoaksi kaupallisesti saatavilla olevaksi
biopolttoainevaihtoehdoksi jää tässä vaiheessa puupelletti, joka on
energiatiheydeltään ja varastoitavuudeltaan oleellisesti haketta
parempi. Kuitenkin myös pelletin kuljetus ja varastointi 100 prosentin
pellettiosuudella vaatii poikkeuksellisia logistiikkajärjestelyjä Helsingin
keskustan läheisyydessä.
Helsingin Energian tavoitteena on toimittaa asiakkailleen luotettavasti
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Energian toimitusvarmuus Helsingissä
on ollut huippuluokkaa. Hyvässä toimitusvarmuudessa monipuolinen
polttoainehankinta ja –käyttö on ollut yksi tärkeä tekijä. Mikäli
biomassan osuus nostettaisiin 100 prosenttiin Hanasaaren ja
Salmisaaren voimalaitoksilla, se vaatisi joka tapauksessa
poikkeuksellisten polttoainehankintajärjestelyjen lisäksi kivihiilen
käyttömahdollisuuden säilyttämistä täysimääräisesti varapolttoaineena.
Hanasaari B ja Salmisaari B –voimalaitosten muuttaminen 100
prosentin biomassalle johtaa laitosten tuotantotehojen olennaiseen
pienenemiseen, aleneminen on mahdollisesti 20 prosenttia.
Tuotantotehon lasku johtaa energiatehokkaan lämmön ja sähkön
yhteistuotannon määrän pienenemiseen. Energiatehokkuus heikkenee
vähentyneen yhteistuotantolämmön korvautuessa lämpökeskuksien
tuotannolla sekä yhteistuotantosähkön korvautuessa sähkömarkkinoilla
pääosin lauhdesähköllä. Samalla Helsingin Energian lämmön
erillistuotantokapasiteettia täytyy kasvattaa korvaamaan pienentynyttä
yhteistuotantotehoa investoimalla uusiin lämpökeskuksiin.
Investoimalla olemassa oleviin kivihiilikattiloihin voidaan arvioiden
mukaan polttaa pellettiä ilman merkittävää tuotantotehon laskua noin
40 - 50 prosenttia, mikä Hanasaaressa ja Salmisaaressa riittää
vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Uusi Vuosaari C-voimalaitos ja energiatunneli vaativat merkittävät
investoinnit. Kuitenkin myös Hanasaari B ja Salmisaari B –laitosten
muuttaminen 100 prosenttia pellettiä käyttäviksi vaatii suuria
investointeja, mukaan lukien uusi lämmöntuotantokapasiteetti.
Investointikustannuksia tarkasteltaessa Salmisaari B ja Hanasaari B laitosten muuttaminen 100 prosentin biomassalle on arvioitu uuden
Vuosaari C-laitoksen investointia pienemmäksi.
Kokonaiskannattavuudessa täytyy kuitenkin arvioida myös vuosittaisia
käyttökustannuksia.
Mikäli Hanasaari B ja Salmisaari B muutetaan 100 prosenttia pellettiä
käyttäviksi, Helsingin Energian vuotuinen energiantuotannon kustannus
on merkittävästi korkeampi kuin Vuosaari C-laitosvaihtoehdossa. Tämä
johtuu useasta tekijästä. Ensinnäkin pelletin polttoainehinta on
Vuosaari C:n pääasiassa käyttämää puuhaketta korkeampi. Toiseksi
kaukolämpöä joudutaan yhteistuotantolämmön määrän pienenemisen
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takia tuottamaan enemmän erillisellä lämmöntuotannolla, osin myös
raskaalla tai kevyellä polttoöljyllä. Kolmanneksi Hanasaari B ja
Salmisaari B –laitosten yhteistuotantosähkön määrän pienentymisen
taloudellinen vaikutus on huomattava. Lisäksi käyttö- ja
kunnossapitokustannukset ovat pellettikäytössä korkeammat.
Alhaisemman investointikustannuksen etu 100 prosentin
pellettivaihtoehdossa menetettäisiin korkeampien vuotuisten
kustannusten takia, minkä jälkeen 100 prosentin pellettivaihtoehto tulisi
selvästi kalliimmaksi.
Tällä hetkellä kehitysohjelman vaihtoehdot - Vuosaari C tai Hanasaari
ja Salmisaari 40 prosenttia pellettiä - toteuttavat kaupunginvaltuuston
vuodelle 2020 asettamat tavoitteet. Näiden molempien vaihtoehtojen
kautta on mahdollista kehittää Helsingin Energian energiantuotantoa
energiatehokkaasti ja hyvä toimitusvarmuus säilyttäen vähentäen
jatkossakin päästöjä ja lisäten uusiutuvien osuutta. Vuosaareen tehtävä
investointi mahdollistaisi laajamittaisen ja monipuolisen biomassan
polton. Hanasaaren ja Salmisaaren investoinnit 40 prosentin
pellettiosuuteen saakka on toteutettavissa voimalaitosten
ominaisuuksien ja hyötysuhteen säilyessä nykyisen kaltaisina.
Kappale 7:
Viimeinen lause muutetaan muotoon:
Investoimalla olemassa oleviin kivihiilikattiloihin voidaan arvioiden
mukaan polttaa pellettiä ilman merkittävää tuotantotehon laskua noin
40 - 50 prosenttia, mikä Hanasaaressa ja Salmisaaressa riittää
vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Käsittely
27.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Maria Vuorelma: Kohta 7:
Viimeinen lause muutetaan muotoon:
Investoimalla olemassa oleviin kivihiilikattiloihin voidaan arvioiden
mukaan polttaa pellettiä ilman merkittäviä tuotantotehon...
Kannattajat: Mikko Koikkalainen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohta 7:
Viimeinen lause muutetaan muotoon:
Investoimalla olemassa oleviin kivihiilikattiloihin voidaan arvioiden
mukaan polttaa pellettiä ilman merkittäviä tuotantotehon...
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Jaa-äänet: 3
Anna-Maria Kantola, Pekka Majuri, Päivi Varjoniemi
Ei-äänet: 4
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Leo Stranius, Maria Vuorelma
Tyhjä: 1
Sami Heistaro
Poissa: 1
Lea Saukkonen
Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen
Lisätiedot
Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000
pekka.manninen(a)helen.fi
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§ 1223
V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen
tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä
HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa
yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka
paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta
jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien,
hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms.
elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.
Kannattajat: Tuuli Kousa

Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa
yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka
paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta
jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien,
hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms.
elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.
Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse
Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka
Tyhjä: 2
Björn Månsson, Pilvi Torsti
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Poissa: 0
Äänin 8 - 5 (2 tyhjää) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja
hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 15 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Helsinki selvittää valtuustolle ja selkeästi yksilöi
virkamiehilleen maksamansa (tai kaupunkikonserniin kuuluvien osien
maksamat) palkkiot sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana
toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen,
vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin heidät on
valittu virka-asemaan perustuen.
Kaupunginhallitus toteaa, että se on 13.9.2004, 1119 § päättänyt
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten
jäsenten palkkioita koskevista periaatteista. Muodolliset päätökset
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista
tehdään kunkin yhtiön ja säätiön omissa päätöksentekoelimissä
kyseisiä periaatteita noudattaen.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle
ja jäsenelle maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkio ja
hallituksen puheenjohtajalle puheenjohtajan tehtävän hoidosta lisäksi
kuukausittaisina erinä maksettava vuosipalkkio. Palkkioiden määrät on
sidottu kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 385 § hyväksymään
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos
12.12.2012, 434 §). Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen
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kokouspalkkio on 200 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185
euroa.
Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt viranhaltijoille ja työntekijöille
maksettavista kokouspalkkioista 23.2.2009, 265 §. Päätöksessä
määritellään kokouspalkkiot kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen, muun ratkaisuvaltaa käyttävän hallintoelimen
sekä toimielimen, jolla ei ole ratkaisuvaltaa, kokousten osalta.
Kokouspalkkiot koskevat virka-ajan ulkopuolella järjestettäviä
kokouksia. Voimassaoleva kokouspalkkio on kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen osalta 54 euroa, muun ratkaisuvaltaa käyttävän
hallintoelimen osalta 44 euroa ja ilman ratkaisuvaltaa olevan
toimielimen osalta 35 euroa.
Kaupunginhallitus on 10.5.2010, 592 §, antanut ohjeen tilapäisistä
toimielimistä. Ohjeessa tilapäisellä toimielimellä tarkoitetaan komiteaa,
ohjaus-, seuranta- tai muuta vastaavaa ryhmää, neuvottelukuntaa,
neuvostoa, työryhmää, tilapäistä jaostoa sekä muuta kuin
johtosäännössä määrättyä toimikuntaa.
Ohjeessa määritellään tilapäisten toimielinten palkkioihin liittyvät
periaatteet. Kaupungin toimielimen asettaman tilapäisen jaoston,
toimikunnan, komitean, neuvottelukunnan tai neuvoston sekä ohjaus-,
seuranta- tai muun vastaavan ryhmän jäsenelle maksetaan
kokouspalkkiota ja korvauksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön
mukaan. Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio on
puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.
Kaupungin viranhaltijalla tai työntekijällä voi olla sivutoimi. Sivutoimella
tarkoitetaan palvelussuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, joista henkilöllä on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin,
elinkeinon ja liikkeen harjoittamista, jota henkilö tekee päätyönsä
lisäksi.
Kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 381 § hyväksymän hallintosäännön
(viimeisin muutos 19.6.2013, 246 §) 17 §:ssä annetaan sivutoimilupaa
koskevat määräykset. Henkilöstökeskus on lisäksi antanut ohjeen
sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta 26.11.2012.
Hallintosäännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää
viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa
viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta
kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta sekä
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai
laitoksen päällikön osalta.
Esittelijä
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vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Hallintokeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1172
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 1224
V 27.11.2013, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen
tilaamisesta reilun verotuksen standardista
HEL 2013-007701 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Thomas Wallgren ja 19 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että kaupunki tilaa vapaaehtoisen "reilun verotuksen"
("fair tax") standardin kehittämisestä ja käyttöönotosta selvityksen Tax
Justice Networkilta.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki pitää globaalin
vastuun strategian mukaisesti tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja
välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä
veroparatiiseihin (Kvsto 26.9.2012, § 259).
Kaupunginhallitukselle laadittiin erillinen veroparatiisiselvitys kuntien ja
muiden paikallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien
mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä sellaisten yritysten
kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, sekä keinoista hankkia
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tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten tai
maakohtaisten raporttien avulla.
Veroparatiisiselvityksen johtopäätösten mukaan vastuu
jäsenvaltiotason toimenpiteistä on jäsenvaltioilla, ei yksittäisillä
alueellisilla julkisyhteisöillä, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungilla.
Veroparatiisien käytön rajoittamisen tai estämisen sekä laittoman
veronkierron torjumisen mahdollistaminen on siis Suomessakin valtion
tehtävä. Kaupungilla ei ole nykylainsäädännön puitteissa juurikaan
mahdollisuuksia välttää yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä
veroparatiiseihin. Helsingin kaupungin ja vastaavasti muiden
kuntatoimijoiden tehtäväksi jää lähinnä sen valvominen, että niiden
sopimuskumppanit huolehtivat niille lainmukaisessa
verotusmenettelyssä määrättyjen verojen maksamisesta. Tätä
valvontaa on Helsingin kaupungissa ohjeistettu esimerkiksi
kaupunkikonsernin harmaan talouden torjuntaohjeessa (Khs
19.12.2011, 1144 §).
Veroparatiisiselvityksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti
(4.3.2013, § 247) laatia valtioneuvostolle ja siellä erityisesti
verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle ja
hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle
Helsingin kaupungin kirjeen. Kirjeessä muun muassa pyydetään
hallitusta toteuttamaan tarvittavat selvitykset ja valmistelemaan
Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas
keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten
kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa
kansainvälisten veroparatiisien avulla. Lisäksi hallitusta pyydetään
vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan
unionissa siten että hankintalainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä
tehokkaamman puuttumisen veroparatiisikäytäntöjen ongelmiin,
esimerkkinä vaikkapa se, että tarjousten ulkopuolelle voitaisiin
selkeimmissä tapauksissa sulkea ne yritykset, jotka ovat tehneet
yritysjärjestelyjä puhtaasti veronvälttämistarkoituksessa.
Veroparatiisiyhteyksien välttäminen kuuluu keskeisesti markkinoilla
tarjoajina tai toimittajina toimivien yritysten yhteiskuntavastuun piiriin ja
on osa vastuullista yritystoimintaa. Verovarojen päätymistä
veroparatiisivaltioihin vastustavaa ohjeistusta ja siihen liittyviä
mahdollisia toimenpiteitä, esimerkiksi vapaaehtoista "reilun verotuksen"
standardia, olisi luontevaa pyrkiä ohjaamaan osana yritysten
yhteiskuntavastuun edistämistä ja kehittämistä sekä tarvittavien tietojen
läpinäkyvyyden lisäämistä. Ottaen huomioon ongelman laajuuden ja
kansainvälisen ulottuvuuden, tätä ohjausta tulisi tehdä erityisesti valtion
toimesta.
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Suomessa on ollut pohdinnassa voitaisiinko tulevaisuudessa edellyttää,
että yritykset laatisivat Verohallinnolle raportteja ns. verojalanjäljestään.
Raporttien laatiminen nimenomaan Verohallinnolle olisi perusteltua,
koska silloin tietoja analysoisivat verotuksen asiantuntijat, joilla olisi
käytettävissään myös vertailuaineisto muista vastaavista toimijoista.
Toistaiseksi tällaista raportointia koskevaa sääntelyä ei kuitenkaan ole
voimassa, joskin yhtiöiden tulee tuloslaskelmissaan eritellä tilikauden
tuloverojen ja muiden välittömien verojen yhteissummat. Tietyt yhtiöt
ovat kuitenkin alkaneet viime aikoina julkaista vapaaehtoisesti tietoja
omasta verojalanjäljestään osana yhteiskuntavastuuseen liittyvää
raportointiaan.
Aloitevastaus on valmisteltu talous- ja suunnittelukeskuksessa
yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja
hankintakeskuksen kanssa.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Hallintokeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1173
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-007701 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 1225
V 27.11.2013, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite
Koskelantien bussikaistan pidentämisestä
HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Leo Straniuksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto 12.8.2013

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa Leo Straniuksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Leo Stranius ja 42 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Koskelantielle toteutettaisiin bussikaista itään
menevään suuntaan, ja että Koskelantiellä Olympiakylän puolella
olevaa bussikaistaa pidennettäisiin niin, että se alkaisi Intiankadun
risteyksestä.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että suurin ongelma joukkoliikenteelle on tällä hetkellä
jonottaminen Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymässä. Kesällä 2013
toteutettujen liittymän kaistajärjestelyjen odotetaan helpottavan
tilannetta huomattavasti.
Kaupunginhallitus katsoo, että Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän
kaistajärjestelyjen vasta tultua käyttöön, on tarkoituksenmukaista
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seurata niiden vaikutusta bussiliikenteelle. Järjestelyt todennäköisesti
lisäävät bussiliikenteen kapasiteettiä ja parantavat sen edellytyksiä
merkittävästi. Mikäli kuitenkaan järjestelyjen myötä bussiliikenteen
viiveet tai matka-aikahajonta eivät huomattavasti pienene, on syytä
ryhtyä muihin toimenpiteisiin joukkoliikenteen edistämiseksi
Koskelantiellä.
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunkisuunnitteluvirasto tekee
jatkossakin yhteistyötä Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL)
kanssa joukkoliikenteen kehittämiskohteiden kartoittamiseksi ja
toteuttamiseksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Hallintokeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1179
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten,
että Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymäjärjestelyjä ollaan
parhaillaan kesällä ja syksyllä 2013 muuttamassa. Tekeillä olevien
kaistajärjestelyjen hyödyt tulevat kohdistumaan etenkin
joukkoliikenteeseen.
Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että on
tarkoituksenmukaista seurata nyt tekeillä olevien liittymäjärjestelyjen
vaikutuksia Koskelantien joukkoliikenteeseen ennen kuin ryhdytään
suunnittelemaan lisäjärjestelyjä. Mikäli seurannan jälkeen todetaan
tarve lisäjärjestelyihin, tulee suunnittelu tehdä vuorovaikutteisesti
alueen asukkaiden ja yritysten kanssa. Erityisesti tulee selvittää
järjestelyiden vaikutukset joukkoliikenteen ohella myös muun liikenteen
sujuvuuteen ja asukas- ja asiointipysäköintiin sekä varmistaa
mahdollisuudet niiden uudelleensijoittamiselle.
Lisätiedot
Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.08.2013 § 267
HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Koskelantiellä välillä Mäkelänkatu Intiankatu kulkee seitsemän
bussilinjaa (57, 64N, 65A, 65N, 69, 506 ja 518). Suurin osa vuoroista
on poikittaislinjojen 57, 69, 506 ja 518 vuoroja. Ruuhka-aikaan
Koskelantiellä välillä Intiankatu Koskelantie kulkee keskimäärin 21-23
vuoroa suuntaansa. Lisäksi pitkämatkainen idästä tuleva
tilausajoliikenne käyttää Koskelantietä kulkiessaan esimerkiksi Hartwall
Areenalle tai messukeskukselle.
Koskelantien varren asuinkorttelit on rakennettu pääosin 1940- ja 1950luvuilla, jolloin autopaikkoja rakennettiin kiinteistöille vähemmän kuin
nykyään. Tämän johdosta pysäköinti on osittain sallittu Koskelantiellä.
Etenkin Koskelantien eteläpuolella sijaitsevan Kisakylän alueella ei
kohtuullisen matkan etäisyydellä ole Kalervonkatua lukuun ottamatta
tonttikatuja, joille voisi pysäköidä. Kokonaisuutena Koskelantien
molemmin puolin on puutetta pysäköintipaikoista.
Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että
joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja
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poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen
joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena
tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus
poikittaisliikenteessä on yli 21 %. Koskelantien bussiliikenteen
sujuvoittaminen tukee Helsingin kaupungin strategista tavoitetta
poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.
Poikittaisliikenteessä henkilöauton kulkumuoto-osuus on
moninkertaisesti säteittäistä liikennettä suurempi, mutta liikkumisen
lisääntymisestä merkittävä osa tapahtuu nimenomaan
poikittaissuunnassa. Poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa onkin
parannettava olennaisesti, mikäli suotuisa joukkoliikenneosuuden
kehitys koko kaupungissa halutaan mahdollistaa.
HSL:ltä saadun tiedon mukaan bussiliikenteen matka-ajat
Koskelantiellä vaihtelevat ruuhka- aikana. Aamuruuhkassa
Kalervonkadun ja Joukolan puiston välisellä osuudella lännen suuntaan
noin puolet busseista käyttää pysäkkien väliseen matkaan 3 minuuttia,
mutta 5 %:lla busseista matka-aika on yli 5 minuuttia. Iltapäivällä 5
%:lla busseista matka-aika on yli 4 minuuttia. Idän suuntaan viiveet
ovat jonkin verran pienempiä kuin lännen suuntaan. Vaikka
bussiliikenne ruuhka-aikoinakin sujuu pääosin nopeasti, joudutaan
matka-aikojen hajonnan vuoksi bussien aikatauluissa varautumaan
mahdollisiin viipeisiin. HSL:n arvion mukaan tästä aiheutuva
liikennöintikustannusten lisä on jopa 500 000 euroa vuodessa. Tosin on
otettava huomioon, että millään järjestelyillä tuskin päästään
tilanteeseen, jossa matka-aikahajontaa ei olisi ollenkaan.
HSL:n näkemyksen mukaan bussikaistat Koskelantiellä parantaisivat
merkittävästi bussiliikenteen luotettavuutta. HSL pitää tärkeämpänä
Intiankadun risteyksestä länteen suuntautuvan bussikaistan
toteuttamista, mikäli bussikaista molempiin suuntiin ei ole mahdollinen.
HSL esittää myös, että bussikaista voisi olla käytössä vain ruuhkaaikaan ja muuna aikana kaistalla voisi olla esimerkiksi pysäköintiä.
Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän kaistajärjestelyjä ollaan
parhaillaan kesällä 2013 muuttamassa. Järjestelyjen myötä poikittaisen
liikenteen kapasiteettia lisätään. Järjestelyn hyödyt kohdistuvat etenkin
joukkoliikenteeseen.
Kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan suurin ongelma
joukkoliikenteelle tällä hetkellä on jonottaminen Koskelantien ja
Mäkelänkadun liittymässä. Parhaillaan toteutettavien kaistajärjestelyjen
odotetaan helpottavan tilannetta huomattavasti.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että on tarkoituksenmukaista
seurata Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän kaistajärjestelyjen
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vaikutusta bussiliikenteelle. Järjestelyt todennäköisesti parantavat
bussiliikenteen edellytyksiä merkittävästi. Mikäli kuitenkaan
järjestelyjen myötä bussiliikenteen viiveet tai matka-aikahajonta eivät
huomattavasti pienene, on syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin
joukkoliikenteen edistämiseksi. Tällöin harkittavaksi tulevat mm.
Koskelantien bussikaistat, jotka tulisi suunnitella osana koko kaupungin
kattavaa järjestelmätasoista bussiliikenteen etuuksien kokonaisuutta.
Osa-aikaisten, esimerkiksi vain ruuhkan aikana käytössä olevien,
bussikaistojen käyttöönottoa ei kuitenkaan tule ilman painavaa
harkintaa tehdä, sillä noin kolme vuotta sitten Helsinki on juuri
yhtenäistänyt bussikaistojen voimassaoloajat kokopäiväisiksi
tavoitteena saada autoilijat mieltämään ne paremmin ja noudattamaan
niitä.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tekee jatkuvasti yhteistyötä HSL:n
kanssa joukkoliikenteen kehittämiskohteiden kartoittamiseksi ja
toteuttamiseksi.
Käsittely
27.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Ville Lehmuskoski: Lisätään kappaleen (4) alkuun seuraavat virkkeet:
"Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että
joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja
poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen
joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena
tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus
poikittaisliikenteessä on yli 21 %."
Kappale (4) kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:
"Kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016 sisältyy, että
joukkoliikennettä kehitetään mm. HSL:n runkolinjastosuunnitelman ja
poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on poikittaisen
joukkoliikenteen edistäminen. Viraston sitovana toiminnallisena
tavoitteena vuodelle 2013 on, että joukkoliikenteen osuus
poikittaisliikenteessä on yli 21 %. Koskelantien bussiliikenteen
sujuvoittaminen tukee Helsingin kaupungin strategista tavoitetta
poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.
Poikittaisliikenteessä henkilöauton kulkumuoto-osuus on
moninkertaisesti säteittäistä liikennettä suurempi, mutta liikkumisen
lisääntymisestä merkittävä osa tapahtuu nimenomaan
poikittaissuunnassa. Poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa onkin
parannettava olennaisesti, mikäli suotuisa joukkoliikenneosuuden
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kehitys koko kaupungissa halutaan mahdollistaa."
20.08.2013 Pöydälle
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118
jaakko.heinonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 315
HEL 2013-004579 T 00 00 03

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Aloitteen ehdotus Koskelantien kummankin ajosuunnan reunimmaisten
kaistojen muuttamiseksi joukkoliikennekaistoiksi on teknisesti helppo ja
edullinen toteuttaa. Suppeimmillaan toteuttaminen edellyttäisi
opasteiden, liikennemerkkien sekä ajoratamerkintöjen muutoksia ja
lisäyksiä.
Kaupunkisuunnitteluviraston tulee yhteistyössä ELY Uusimaan ja
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän kanssa selvittää tarkemmin
hankkeen tarpeellisuus, hyödyt ja toteutusedellytykset koko
liikennejärjestelmän toimivuuden ja joukkoliikenteen kannalta. Mikäli
hanke todetaan tarpeelliseksi, tulee kaupunkisuunnitteluviraston laatia
hankkeesta liikennejärjestelysuunnitelma. Kaupunkisuunnitteluviraston
tulee suunnitelman laatimisen yhteydessä selvittää hankkeen
vaikutukset alueen asukas- ja asiointipysäköintiin, sekä
vuorovaikuttava suunnitelma Koskelantien varren asukkaiden ja
yrittäjien kanssa. Erityisesti suunnittelun yhteydessä tulee selvittää
korvaavien pysäköintipaikkojen tarve, sekä mahdollisuudet niiden
sijoittamiselle muiden alueen katujen varsille tai tonteille.
Mikäli aloitteen mukainen hanke päätetään toteuttaa, rakennusvirasto
osaltaan laatii hyväksyttävän liikennejärjestelysuunnitelman pohjalta
katusuunnitelman ja toteuttaa hankkeen talousarviorahoituksen
mahdollistamassa aikataulussa.
Yleisten töiden lautakunta kannattaa hanketta edellä esitetyin
huomioin.
Esittelijä
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osastopäällikkö
Osmo Torvinen
Lisätiedot
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360
jarkko.karttunen(a)hel.fi
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§ 1226
V 27.11.2013, Stj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite terveysasemien
akuuttiaikojen keskitetystä ajanvarauksesta
HEL 2013-007690 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Rantasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Rantasen
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Valtuutettu Mari Rantanen ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan terveysasemien akuuttiaikojen keskitetyn ajanvarauksen
selvittämistä ja koko kaupungin terveysasemien avaamista kaikkien
kaupunkilaisten käyttöön.
Kaupunginhallitus toteaa, että terveydenhuoltolakiin perustuen
kuntalaisilla on nykyisin mahdollisuus valita se terveysasema, jolla
haluaa asioida. Helsingissä noin viisi prosenttia potilaista on valinnut
muun kuin oman asuinalueensa terveysaseman.
Kaupunginhallitus katsoo, että terveysasemien toiminnan
kehittämisessä on tarpeen selvittää aloitteessa esitettyä akuuttiaikojen
keskitetyn ajanvarauksen käyttöönottoa.
Esittelijä
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vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Hallintokeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1189
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-007690 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 27.8.2013
HEL 2013-007690 T 00 00 03

Suuri osa perusterveydenhuollon päivystyksellisistä potilaista
hoidetaan Helsingissä virka-aikana ja ensisijainen yhteydenottopaikka
äkillisissä sairauksissa on terveysasema. Terveysasemilla oli vuonna
2012 yhteensä n. 450 000 lääkärikäyntiä ja 415 000 hoitajakäyntiä.
Käynneistä reilu puolet oli saman päivän aikana toteutuvia ns.
akuuttikäyntejä. Lisäksi terveysasemille soitettiin 290 000 käyntiä
korvaavaa hoitopuhelua.
Terveysasemien toimintamalli perustuu terveyslautakunnan päätöksen
mukaisesti työpari- ja listautumismalliin. Tavoitteena on ohjata potilas
suoraan oikean ammattihenkilön, kuten terveyden-/sairaanhoitajan,
fysioterapeutin, päihdetyöntekijän tai lääkärin, vastaanotolle.
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Terveysasemille otetaan yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse. Hoidon
tarpeen ja kiireellisyyden arvio sekä hoidon toteuttamisen koordinointi
tapahtuu puhelimessa ensisijaisesti omahoitajan kautta. Kolmasosassa
yhteydenotoista hoito tapahtuu jo puhelimessa. Potilaalle voidaan
antaa esimerkiksi sairauteen liittyvät hoito-ohjeet. Vastaanottoa
tarvitseville potilaille varataan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden
arvioinnin perusteella akuuttiaika (samalle päivälle) tai kiireetön aika
myöhempään ajankohtaan.
Suhteutettuna terveysasemien vuosittaisiin yhteydenottoihin, potilaiden
ohjaaminen terveysasemilta keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen
on erittäin vähäistä, alle prosentti terveysasemalla asioineista
akuuttipotilaista. Keskitettyjen päivystysvastaanottojen käynnit
suhteutettuna asukasmäärään eivät ole myöskään viime vuosina
lisääntyneet.
Keskitetyn ajanvarauksen järjestämistä Helsingin terveysasemilla on
selvitetty aiemmin eri yhteyksissä (mm. Terveyslautakunnan lausunto
8/2010). Keskitetty ajanvaraus lisäisi niidenkin asiakkaiden
ohjautumista eri terveysasemille, jotka erityisesti hyötyvät hoidon
jatkuvuudesta ja omalääkärin/-hoitajan palvelusta. Suoraan
puhelimessa annettu hoito todennäköisesti vähentyisi, koska potilaan
aikaisempaa historiaa ei keskitetyssä pisteessä tunnettaisi yhtä hyvin
kuin omahoitajan kautta koordinoidussa hoidossa. Keskitetyssä
ajanvarauspisteessä ei ole mahdollista toteuttaa välitöntä omalääkärin
konsultaatiomahdollisuutta, minkä avulla hoitaja useissa tilanteissa
pystyy antamaan tarvittavan avun. Hyvät kokemukset omahoitajan
kautta tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista eivät tue keskitettyyn
ajanvarausjärjestelmään siirtymistä. Asemilla, joissa on ollut lääkäripula
tai ruuhkautumista muun syyn vuoksi, on akuuttipotilaita voitu ohjata
sopimuksen mukaan myös toisille asemille.
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2013 § 270
HEL 2013-007690 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveysvirasto päätti antaa valtuutettu Mari Rantasen ym.
terveysasemien akuuttiaikoja koskevaan valtuustoaloitteeseen
seuraavan lausunnon:
"Terveydenhuoltolain mukaisesti helsinkiläiset voivat valita
terveysasemansa. Valinta on voimassa vuoden kerrallaan, turvaten
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hoidon jatkuvuutta. Suuri osa perusterveydenhuollon
päivystyksellisistä potilaista hoidetaan Helsingissä virka-aikana ja
ensisijainen yhteydenottopaikka äkillisissä sairauksissa on
terveysasema. Terveysasemilla oli vuonna 2012 yhteensä n. 450 000
lääkäri- ja 415 000 hoitajakäyntiä. Käynneistä 55–60 % oli saman
päivän aikana toteutuvia ns. akuuttikäyntejä. Lisäksi terveysasemille
soitettiin 290 000 käyntiä korvaavaa hoitopuhelua.
Terveysasemien nykyinen toimintamalli
Terveysasemien toimintamalli perustuu Terveyslautakunnan (6/2010)
päätöksen mukaisesti työpari- ja listautumismalliin. Nykyinen
toimintamalli on ollut käytössä kaikilla asemilla noin kaksi vuotta.
Toimintamallien myötä tehdyllä toimintakäytäntöjen muutoksilla hoidon
tarpeen arviointi sekä akuuttiaikojen saanti terveysasemille on
nykyisellään sujuvaa. Tavoitteena on ohjata potilas aina suoraan
oikean ammattihenkilön, kuten terveyden-/sairaanhoitajan,
fysioterapeutin, päihdetyöntekijän tai lääkärin, vastaanotolle. Potilaiden
ohjaus suoraan tarkoituksenmukaisen ammattihenkilön vastaanotolle
helpottaa hoitoon pääsyä, tasaa henkilökunnan työmäärää ja parantaa
potilaiden saaman hoidon laatua. Näin myös lääkäriajat saadaan
riittämään niitä lääketieteellisten syiden vuoksi tarvitseville.
Terveysasemille otetaan yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse. Hoidon
tarpeen ja kiireellisyyden arvio sekä hoidon toteuttamisen koordinointi
tapahtuu puhelimessa ensisijaisesti omahoitajan kautta. Hoidon
tarpeen arvioon puheluita tulee n. 30 000 viikossa eli vuositasolla 1,5
miljoonaa. Terveysasemilla hoitajien ja lääkäreiden viikoittainen
vastaanottoaikojen määrä on yhteensä n. 20 000, eli hoidon tarpeen
arvion merkitys on erittäin suuri. Toiminta on järjestetty niin, että
henkilökunnalla on hyvät konsultointimahdollisuudet. Omalääkärin ja
omahoitajan lisäksi voidaan konsultoida mm. fysioterapeuttia,
psykiatrista sairaanhoitajaa tai päihdetyöntekijää. Terveysasemilla on
erikseen päivystävä(t) hoitaja(t) ja lääkäri(t), joille ohjataan välitöntä
hoitoa vaativat potilaat. Päivystävän hoitajan arvioon voidaan hakeutua
tarvittaessa myös ilman etukäteistä yhteydenottoa.
Kolmasosassa yhteydenotoista hoito tapahtuu jo puhelimessa.
Potilaalle voidaan antaa esimerkiksi sairauteen liittyvät hoito-ohjeet.
Vastaanottoa tarvitseville potilaille varataan hoidon tarpeen ja
kiireellisyyden arvioinnin perusteella akuuttiaika (samalle päivälle) tai
kiireetön aika myöhempään ajankohtaan. Akuuttikäynneistä osa on
päivystystoimintaa, jossa hoito tulee antaa 24h kuluessa. Osassa
akuuttikäynneistä potilailla on pitkittynyt oireilu, jonka hoitoa ei voida
siirtää seuraavaan vapaaseen ei-kiireelliseen aikaan. Tällöin aika
varataan 1–3 päivän sisään. Ennen vastaanottoa tehdään usein
erilaisia valmisteluja, kuten laboratoriokokeita tai kotona tehtäviä
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seurantoja. Hoitaja konsultoi näistä tarvittaessa työparilääkäriään.
Potilaan aiemman sairaushistorian tuntemuksesta on hyötyä hoitoa
suunniteltaessa. Vastaanottojen jälkeen voidaan tarvita jatkohoitoa, ja
hoidon jatkuvuus samassa hoitopisteessä alkaen hoidon tarpeen
arviosta jatkuen jatkohoitoon edistää hoidon sujuvuutta ja laatua.
Terveysasemien akuuttiaikojen riittävyys
Suhteutettuna terveysasemien vuosittaisiin yhteydenottoihin, potilaiden
ohjaaminen terveysasemilta keskitettyyn terveyskeskuspäivystykseen
on erittäin vähäistä. Keskitetyissä terveyskeskuspäivystyspisteissä on
tehty otantoja terveysasemilta (25) sinne ohjatuista potilaista.
Otannoissa määrät ovat olleet vain muutamia kymmeniä, mikä vastaa
alle prosenttia terveysasemalla asioineista akuuttipotilaista.
Keskitettyjen päivystysvastaanottojen käynnit suhteutettuna
asukasmäärään eivät ole myöskään viime vuosina lisääntyneet. Sekä
2012 että 2011 keskitettyjen päivystysvastaanottojen käyntejä oli 1000
asukasta kohden n. 210. Avosairaanhoidon käyntejä 1000 asukasta
kohden on ollut n. 1500.
Terveysasemilla on viikoittain n. 11 000 akuuttikäyntiä.
Terveysasemien päiväaikaisen päivystystoiminnan käytäntöjä,
työnjakoa ja yhtenäisiä ohjausperiaatteita on kehitetty aktiivisesti
useiden vuosien ajan. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat
moniammatillinen yhteistyö sekä joustava ja sujuva yhteisvastuullinen
potilaan hoito. Tavoitteena on, ettei yhtään terveysasematasoisesti
hoidettavissa olevaa päiväaikaista potilasta ohjata terveysasemalta
keskitettyyn päivystykseen ilman perusteltua syytä.
Vastanottoaikoja ei jää käyttämättä millään asemalla. Terveysasemilla
toteutettavassa ”Hyvä Vastaanotto” -toiminnassa on tehty huolellinen
selvitys akuuttivastaanoton ja ei-kiireellisen vastanoton tarpeesta.
Akuuttivastaanoton tarpeessa on havaittavissa jonkin verran alueellista
vaihtelua sekä selkeää vaihtelua viikonpäivien välillä siten, että kysyntä
painottuu erityisesti maanantaipäiviin. Henkilökunnan työpohjat on
suunniteltu kaikilla terveysasemilla vastaamaan asemakohtaiseen
tarpeeseen. Koska kysyntä ja aikojen tarve ovat kapasiteetin
ylärajoilla, osa potilaista otetaan hoitoon myös päivystävän hoitajan
kautta. Tällöin hoitaja valmistelee asiat mahdollisimman pitkälle ja
konsultoi tarvittaessa omalääkäriä tai päivystävää lääkäriä.
Akuuttivastaanottotoimintaa kehitetään edelleen mm. Pihlajamäessä
toteutettavassa akuuttivastaanotto -pilotissa. Hoidon tarpeen arviointia
ja päivystyshoidon yhtenäisiä periaatteita kehittämään on perustettu
myös työryhmä jossa on edustajia päivystyksestä, terveysasemilta
sekä muista terveydenhuollon toimintayksiköistä
Akuuttifysioterapia
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Viitaten aloitteessa mainittuun selkäkipupotilaiden hoitoon, kaikilla
terveysasemilla on käynnistetty vuoden 2012 aikana
akuuttifysioterapiatoiminta. Hoidon tarpeen arvion perusteella akuutista
tuki- ja liikuntaelinvaivasta (kuten selkäkivusta) kärsivä potilas voidaan
ohjata suoraan fysioterapeutille. Viime vuonna suoraan fysioterapeutin
vastaanotolle ohjattiin lähes 2000 eri akuuttipotilasta. Tarvittaessa
fysioterapeutti voi konsultoida lääkäriä esim. lääkitysasioissa ja
potilaista vain alle 4 % tarvitsi jatko-ohjauksen lääkärin vastaanotolle.
Toimintamallista on saatu erittäin hyviä tuloksia ja positiivista palautetta
niin potilailta kuin henkilökunnalta. Fysioterapeuttien
akuuttivastaanottoa jatketaan ja kehitetään edelleen.
Keskitetty ajanvaraus
Keskitetyn ajanvarauksen järjestämistä Helsingin terveysasemilla on
selvitetty aiemmin eri yhteyksissä (mm. Terveyslautakunnan lausunto
8/2010). Potilaiden ohjaaminen eri terveysasemille saattaa aiheuttaa
epätarkoituksenmukaista matkustamistarvetta, jos oman
terveysaseman ajat ovat loppuneet niiden tultua varatuiksi muiden
asemien potilaille. Keskitetty ajanvaraus lisäisi niidenkin asiakkaiden
ohjautumista eri terveysasemille, jotka erityisesti hyötyvät hoidon
jatkuvuudesta ja omalääkärin/-hoitajan palvelusta. Suoraan
puhelimessa annettu hoito todennäköisesti vähentyisi, koska potilaan
aikaisempaa historiaa ei keskitetyssä pisteessä tunnettaisi yhtä hyvin
kuin omahoitajan kautta koordinoidussa hoidossa. Keskitetyssä
ajanvarauspisteessä ei ole mahdollista toteuttaa välitöntä omalääkärin
konsultaatiomahdollisuutta, minkä avulla hoitaja useissa tilanteissa
pystyy antamaan tarvittavan avun. Hyvät kokemukset omahoitajan
kautta tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista eivät tue keskitettyyn
ajanvarausjärjestelmään siirtymistä. Asemilla joissa on ollut lääkäripula
tai ruuhkautumista muun syyn vuoksi, on akuuttipotilaita voitu ohjata
sopimuksen mukaan myös toisille asemille.
Terveysasemien toimintamallia on selvitetty myös muusta kuudesta
suuresta kunnasta (Espoo, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa).
Päiväaikainen äkillisten ja kroonisten sairauksien hoito tapahtuu
kaikissa kunnissa omalla terveysasemalla. Tamperetta lukuun
ottamatta hoidon tarpeen arvio ja ajanvaraus toteutetaan hoitavan
tiimin toimesta kokonaisuudessaan osana hoitoprosessia ja näin
aiotaan jatkaa. Tampereella hoidontarpeen arvioon osallistuvat
keskitetyn puhelinneuvonnan lisäksi sekä terveysasemien omat
sairaanhoitajat. Tampere on siirtynyt 2-3 viime vuoden aikana suuressa
osassa terveysasemien toimintaa työparimalliin, jossa yhteydenottoa
suoraan omahoitajaan suositaan. VTT:ltä 2010 valmistuneen
tutkimusraportin perusteella Tampereella on harkittu siirtymistä
kokonaan omahoitajakohtaiseen puhelinpalveluun, mutta mm.
puheluiden läpipääsyn vuoksi keskitetty ajanvaraus on ainakin
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toistaiseksi säilytetty. Muissa suurissa kunnissa, paitsi Tampereella,
läpipääsy on turvattu takaisinsoittoa hyödyntävällä puhelintekniikalla.
Turussa tehtiin v. 2000-luvun alussa puolen vuoden kokeilu
terveysasemien puhelinpalvelun keskittämisestä. Siitä luovuttiin, koska
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio ei toteutunut toivotulla tavalla, ja
potilaita ohjautui epätarkoituksenmukaisesti lääkäreiden vastaanotoille.
Edellä kuvattu ja aiemmat selvitykset huomioon ottaen sosiaali- ja
terveyslautakunta ei esitä keskitetyn ajanvarauksen perustamista.
Terveydenhuoltolain mukaisesti kuntalaisilla on mahdollisuus valita jo
nyt terveysasema, jolla haluaa asioida. Kehittämällä
akuuttivastaanottoja huomioiden sosiaali- ja terveysvirastojen
integraatio sekä vielä aiempaa enemmän moniammatillisuuden tuomat
mahdollisuudet, voidaan entisestään sujuvoittaa potilaiden
ohjautumista tarkoituksenmukaisen sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattihenkilön vastaanotolle sekä parantaa palvelun laatua.
Terveysvaikutusten arviointi
Omahoitajan kautta tapahtuva hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
parantaa potilaiden ohjautumista suoraan tarkoituksenmukaisen
terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle. Lääkärin antama
hoito voidaan paremmin kohdentaa sitä tarvitseville, kun hoitajalla on
mahdollisuus välittömästi konsultoida työparilääkäriä. Akuuttihoidon
keskitetyn ajanvarauksen riskinä olisi mm. hoidon jatkuvuuden
pirstaloituminen, vastaanottoaikojen riittämättömyys aikojen
kohdentuessa nykyistä epätarkoituksenmukaisemmin sekä potilaiden
asiointimatkojen hankaloituminen."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Raija Puustinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42700
raija.puustinen(a)hel.fi
Irmeli Suvanto, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42681
irmeli.suvanto(a)hel.fi
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§ 1227
V 11.12.2013, Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan
hyväksyminen (nro 12155)
Pöydälle 18.11.2013
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Uudenmaan liitto
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosaa (Vuosaari,
Meri-Rastila) koskevan osayleiskaavaehdotuksen 24.4.2012 päivätyn
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ja 5.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12155 mukaisena ja
osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Tiivistelmä
Osayleiskaava-alue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa
Vartiokylänlahden rannalla. Siihen kuuluu Meri-Rastilan ja
Vartiokylänlahden välinen rakentamaton metsäalue, osa Rysäpuistosta
sekä ostoskeskus ja Rastilan metroasema ympäristöineen.
Osayleiskaavaehdotuksessa laajennetaan kerrostalovaltaista
asuntoaluetta kävelyetäisyydellä metroasemasta. Metroaseman ja
ostoskeskuksen ympäristö muutetaan keskustatoimintojen alueeksi.
Ranta-alue osoitetaan virkistysalueeksi ja puistoksi. Keskeiset
virkistysyhteydet säilytetään. Alueella sijaitsevan geologisen
muodostuman keskeisin osa suojellaan.
Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa asuntojen kaavoittamisen noin 2
000 uudelle asukkaalle ja keskustatoimintojen kehittämisen
metroaseman ympäristössä. Osayleiskaavaehdotus antaa
mahdollisuuden monipuolistaa alueen väestörakennetta ja ehkäistä
siten alueellista eriarvoistumiskehitystä mm. omistusasumista
lisäämällä.
Hankkeen kaupunkitason tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta
Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet asunnot ja toimitilat
sijoitetaan kävelyetäisyydelle metroasemasta, millä pyritään myös
liikenteen päästöjen vähentämiseen.
Alueen rakentaminen on kaupungin kannalta yleisesti ottaen edullista.
Kaupungille aiheutuu noin 5 miljoonan euron kustannukset
asemakaavojen toteuttamisesta. Jos oletetaan, että sääntelemättömät
omistus- ja vuokra-asuntotontit (AM-ohjelman mukaisesti 40 %
uustuotannosta) myytäisiin, tarkoittaisi se noin 15 miljoonan euron
myyntituloja (500 euroa/k-m2). Vuokratontit tuovat lisäksi kaupungille
tasaista ja kasvavaa tuloa. Toimitilatonttien tuottoja ei ole arvioitu.
Osayleiskaava-alueen suunnittelu on ollut monivaiheinen ja
ristiriitainenkin prosessi. Jo Helsingin Yleiskaava 2002:ssa MeriRastilan metsäalueen vähentymistä pidettiin lähialueen asukkaiden
keskuudessa vaikeana hyväksyä ja kaavasta valitettiin. Valitus ei
kuitenkaan menestynyt tuomioistuimissa. Suunnittelun aikana on
tutkittu useita eri vaihtoehtoja rakentamisen sijoittamisessa ja nyt
esitetty kaavaehdotus on pitkään harkittu kompromissi eri suuntaisten
tavoitteiden välillä. Se tiivistää rakentamista hyvien kulkuyhteyksien
varrella mutta jättää kuitenkin suuren osan metsäalueesta edelleen
virkistyskäyttöön. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus) sekä kaupungin ympäristökeskus ovat 28.10.2010
pidetyssä viranomaisneuvottelussa hyväksyneet suunnittelun
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lähtökohdat ja edellyttäneet mm. viher- ja luontoyhteyksien ja
rantavyöhykkeen säilyttämistä. 25.2.2013 antamassaan lausunnossaan
kaavaehdotuksesta uudenmaan ELY-keskus on todennut näin
tapahtuneen. Samalla se on huomauttanut mm. asuinkortteleiden
meluntorjunnasta ja ilmanlaadun turvaamisesta. Kaavaehdotusta on
myös näiden huomautusten johdosta täydennetty.
Esittelijä
Helsingin kaupunki omistaa koko osayleiskaava-alueen.
Liikekeskuksen tontti on vuokrattu kiinteistöyhtiölle.
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
Uudenmaan maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alue on
taajamatoimintojen aluetta, jolle on merkitty viheryhteystarve. Helsingin
Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaisen asuinja toimitilarakentamisen aluetta ja osin virkistysaluetta. Suurimmalla
osalla alueesta ei ole asemakaavaa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Helsingin kaupungin
strategiaohjelma 2010–12 edellyttävät kaupunkirakenteen tiivistämistä
raideliikenteen asemien ympärillä.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta esitettiin 56 kirjallista
mielipidettä, kaksi web-palautetta ja puhelimitse saatuja mielipiteitä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä esitettiin kolme
vaihtoehtoista periaateluonnosta. Keskenään eri laajuisista ja
luonteisista luonnoksista saatiin mielipiteitä ja kannanottoja ja niistä
tehtiin vaikutusten arviointi, jonka avulla määriteltiin alueelle
suunnitteluperiaatteet. Suojeltavan geologisen muodostuman tarkempi
määrittely on keskeisenä lähtökohtana vaikuttanut ratkaisevasti
suunnitteluperiaatteisiin ja myöhempiin suunnitelmiin.
Our City-projekti on laatinut osayleiskaavan valmistelun aikana
asukaslähtöisen työskentelyn kautta opiskelijatyönä
täydennysrakentamiseen perustuvan vaihtoehdon, jossa selvitettiin
nykyisen Meri-Rastilan täydennysrakentamisen toteutusedellytyksiä.
Osayleiskaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Uudenmaan liiton,
ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston, rakennusviraston,
sosiaaliviraston, opetusviraston, liikuntaviraston, HSY Veden ja
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Helsingin Energian kanssa. Hankkeesta on järjestetty
viranomaisneuvottelu (muistio liitteenä).
Suurin osa valmistelun aikana esitetyistä kirjallisista mielipiteistä on
ollut kaavahanketta vastustavia tai arvostelevia. Alueen rakentamiselle
ei ole nähty tarvetta tai rakentaminen on haluttu sijoitettavaksi jonnekin
muualle Helsingin alueelle, erityisesti Östersundomiin tai Rastilan
leirintäalueelle.
Alueen nykyistä virkistyskäyttöä on pidetty korvaamattomana ja nähty
rakentamisen tuhoavan virkistysarvot. Erityisesti ranta on haluttu
säilyttää luonnonmukaisena. Rakentaminen on koettu uhkaksi myös
säästyvälle luontoalueelle ja erityisesti muinaisrantamuodostumalle
lisääntyvän kulumisen myötä. Mahdollisimman vähäinen rakentaminen
on nähty toivottavana.
Rakentamisen on katsottu pilaavan alueen luonnonläheisen imagon.
Omistusasuntojen toteutumisedellytyksiä on epäilty ja toimitilojen
saamista alueelle on pidetty mahdottomana. Ostoskeskuksen seutu on
koettu epäviihtyisäksi ja siten metsää paremmaksi rakennuspaikaksi.
Alueella on koettu esiintyvän häiriökäyttäytymistä.
Osayleiskaavan laatimista on arvosteltu ja vaadittu Yleiskaava 2002:n
kunnioittamista.
Suunnitteluperiaatteista ja kaavaluonnoksesta on saatu myös
myönteisiä mielipiteitä ja alueesta on oltu kiinnostuneita mahdollisena
asuinpaikkana. Uusia asukkaita on katsottu tarvittavan palveluiden ja
alueen paremman sosiaalisen tasapainon kehittymiseksi. Alueelle ja
sen ympäristöön on nähty jäävän edelleen hyvät
virkistysmahdollisuudet.
Luonto-Liitto ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
ovat tehneet maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungille esityksen MeriRastilan metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämiseksi ja
alueen lakisääteisen suojelun edistämiseksi. Suojeluesitys sisältää
myös luonnonsuojelullisesti arvokkaimman osan Meri-Rastilan
pohjoisosasta, johon laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
mielipiteistä (165 kpl) ja viranomaiskannanotoista (9 kpl) sekä niiden
vastineet.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siinä määrin, kuin se
kaavoituksen tavoitteiden puitteissa on ollut mahdollista. Mielipiteissä
ehdotettujen vaihtoehtojen toteutettavuutta on selvitetty uuden
osayleiskaavaluonnoksen valmistelun pohjalta täydennetyssä
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kaavaselostuksessa. Ostoskeskuksen ympäristö on otettu mielipiteiden
johdosta kaava-alueeseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 1. osayleiskaavaluonnoksen
12.5.2011 uudelleen valmisteltavaksi.
Tämän jälkeen valmisteltiin lautakunnan päätöksen mukaisesti uusi 2.
osayleiskaavaluonnos, jonka lautakunta hyväksyi 8.5.2012
jatkosuunnittelun pohjaksi. 2. osayleiskaavaluonnosta ei asetettu
nähtäville mielipiteitä varten, koska rakentamisaluetta pienennettiin
edellisestä nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta.
Lautakunta puolsi 11.12.2012 osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä.
Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset
Osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.1.–11.2.2013.
Osayleiskaavaehdotuksesta tehtiin 27 muistutusta.
Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon,
kiinteistölautakunnan, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston,
pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten töiden
lautakunnan, ympäristölautakunnan, Helsingin Energian, Helsingin
kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL), HSL Helsingin seudun
liikenteen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n,
Uudenmaan liiton ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunnot. Lausunnoissa puollettiin
osayleiskaavan hyväksymistä niissä esitetyin huomautuksin.
Liikuntavirasto ja Helen Sähköverkko ovat ilmoittaneet, ettei niillä ollut
huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta.
Kerrostalovaltaisen asuinalueen ja virkistysalueiden rajauksesta
esitettiin lausunnoissa kritiikkiä: yleisten töiden lautakunta piti
asuinaluetta liian suurena metsän monimuotoisuusarvojen ja
kiinteistölautakunta liian pienenä asuntotuotanto- ja ilmastotavoitteiden
kannalta. Virkistysyhteystarpeita esitettiin merkittäväksi kaavakarttaan
reitteinä. Lisäksi esitettiin jatkosuunnittelussa huomioon otettavia
tavoitteita mm. palveluhallintokuntien tarpeisiin, energiatehokkuuteen,
katualueisiin, esteettömyyteen, meluntorjuntaan, viheralueiden
luonnonmukaisena säilyttämiseen, pysäköintijärjestelyihin sekä
kunnallisteknisiin järjestelmiin liittyen.
Uudenmaan ELY-keskus katsoi, että kerrostalovaltaisen asuntoalueen
laajentaminen kävelyetäisyydellä metro-asemasta on
raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kannalta
myönteistä. ELY-keskus huomautti, että kaavaselostuksessa mainitut
meluntorjunnan ja rakennusten ilmanvaihtoon kohdistuvat erityistarpeet
on viety puutteellisesti itse kaavaan ja kaavaa tulisi tältä osin
täydentää. Luontoarvojen osalta lausunnossa esitettiin
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rantavyöhykkeen viherkäytävän säilyttämistä metsäisenä myös VP alueella, luo -merkityn tervalepikon ja rinnekorven ja sen lähiympäristön
puuston säilyttämistä luonnontilaisena ja hulevesien hallintaa
luontoarvot huomioiden.
Muistutuksissa arvosteltiin kaavaehdotuksen luontovaikutuksia ja
luontoarvoista tehtyjen selvitysten huomioimista ja kattavuutta.
Asuntorakentamistarpeen ja sosiaalisten tavoitteiden ratkaisuksi
esitettiin täydennysrakentamista. Kaavaratkaisu nähtiin
maakuntakaavan vastaisena ja pidettiin osayleiskaavan laatimista
kyseenalaisena yleiskaavaprosessin jo käynnistyttyä.
Suunnitteluprosessin vuorovaikutusta ja suunnittelukäytäntöjä
arvosteltiin liian vähän osallistaviksi ja tulevien valitusten myötä
hitaaksi. Osayleiskaavan uutta rakentamisaluetta arvosteltiin rikkaille
luotavana asuinalueena, joka lisää eriarvoisuutta. Ehdotuksesta on
nähtävillä olon jälkeen lähetetty kaksi kiinteistölautakunnalle osoitettua
kirjettä. Niissä esitettiin lautakunnan lausuntoa varten huomioitavaksi
mm. alueen huomattavia luontoarvoja, asuntopulan luontoalueita
säästäviä ratkaisuperiaatteita, metron vaikuttavuuden liioittelua ja
ympäristösopimusten ja -strategioiden sitovuutta.
Lausunnot ja muistutusten ja kirjeiden sisältämät asiat on tarkemmin
esitetty ja niihin vastattu vuorovaikutusraportissa. Niiden johdosta
tehdyt muutokset ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta tehdyt
muutokset -liitteestä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten
ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.11.2013 muuttaa
osayleiskaavaehdotusta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5 4, kuten päätöshistoriasta ilmenee.
Päätösesitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi
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Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kartta, päivätty 27.11.2012,
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Tehdyt muutokset
Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 selostus, päivätty 27.11.2012,
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Vuorovaikutusraportti 28.4.2012, täydennetty 15.10.2013
Muistio viranomaisneuvottelusta 28.9.2010
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.11.2013 § 346
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Ksv 0608_1, karttaruutu K4

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 27.11.2012 päivätyn ja
5.11.2013 muutetun 54. kaupunginosan (Vuosaari) Meri-Rastilan
länsirannan osayleiskaavaehdotuksen nro 12155
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät
tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna
aihetta muihin toimenpiteisiin.
Lautakunta päätti muuttaa osayleiskaavaehdotusta kuten esityslistan
liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei
osayleiskaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät
vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin
muistutuksiin.
Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset
vastineet esitettyyn mielipiteeseen.
Käsittely
05.11.2013 Ehdotuksen mukaan
Hylkäysehdotus:
Jape Lovén: Lautakunta päättänee seuraavaa:
Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat
sellaisia, joita tulee vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä
osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua
olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen
leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Rastilan
Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin
menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan
jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja
virkistyskäytössä.
Kannattajat: Elina Moisio
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättänee seuraavaa: Meri-Rastilan
länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee
vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä
osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua
olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen
leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Rastilan
Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin
menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan
jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja
virkistyskäytössä.
Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava,
Heta Välimäki
Ei-äänet: 4
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.
Merkittiin, että kokouksessa on jaettu kaksi mielipidekirjettä.
15.10.2013 Pöydälle
11.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
27.11.2012 Pöydälle
08.05.2012 Ehdotuksen mukaan
24.04.2012 Pöydälle
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Antti Varkemaa, arkkitehti, puhelin: 310 37053
antti.varkemaa(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 8.10.2013
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Sosiaali- ja terveysvirastolla on tarve saada Vuosaaren alueelle tiloja
palvelukeskukselle ja palveluasumiselle. Kaavan keskustatoimintojen
alue mahdollistaa viraston tarpeet ja soveltuu sijainniltaan palveluille.
Kaavan joustavuus on tärkeää, jotta voidaan vastata muuttuviin
palvelutarpeisiin.
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 196
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vuosaaren
Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155 seuraavan
lausunnon:
Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja -hallinta
Osayleiskaava-alue on pääosin asemakaavoittamatonta metsä- ja
ranta-aluetta. Alueeseen kuuluvat myös ostoskeskuksen ympäristö ja
sen pohjoispuolella sijaitsevan Rastilan metroaseman ympäristö.
Suunnittelualue liittyy itäpuolella 1990-luvun alussa rakennettuun MeriRastilan kerrostaloalueeseen. Alueen erityispiirteenä ovat vuokraasuntojen ja maahanmuuttajien suhteellisen suuret osuudet. Valtion
tukemia vuokra-asuntoja on Meri-Rastilan osa-alueella pientalot
mukaan lukien noin 45 % asuntokannasta. Vuokra-asuntoja on
yhteensä noin 56 % ja omistusasuntoja 27 %.
Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa.
Viheralueet ovat rakennusviraston hallinnassa. Keskustatoimintojen
alueella sijaitseva liikekeskuksen tontti on vuokrattu kiinteistöyhtiölle.
Asunto- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa
Helsingin yksi keskeisin asuntopoliittinen ongelma on nykyisellään
asuntojen kysyntään nähden alhaiset tuotantomäärät. Tämä on
osaltaan nostanut asuntojen hintatasoa, joka on monilla alueilla
muodostunut hyvin korkeaksi. Lisäksi kohtuuhintaiselle rakentamiselle
on muun muassa maaperäolosuhteiden sekä korkeiden laatu- ja
tehokkuustavoitteiden vuoksi Helsingissä nykyisellään vain vähän
edellytyksiä.
Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän
maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon
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määrällisenä tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto,
josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Paine
asuntotuotantotavoitteiden nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa
entisestään, ja kaupunginhallitus onkin maaliskuussa 2013 osaltaan
hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon
vuodessa. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja
asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin
tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää,
että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotannon edellytykset.
Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa
29.4.2011 on linjattu, että ilmastonmuutokseen vastaamiseksi
kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkon palvelualueeseen
tukeutuen esimerkiksi aseman seutujen rakentamista tiivistämällä.
Tavoitteena strategiaohjelmassa on, että kaupunkirakennetta
tiivistämällä joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuen saavutettaisiin
kasvihuonekaasupäästöjen ja liikenteen ympäristöhaittojen
vähentyminen.
Nyt käsiteltävä osayleiskaava vastaa vain osin edellä mainittuihin
asuntotuotannon määrällisiin ja kaupungin asettamiin ilmastopoliittisiin
tavoitteisiin. Osayleiskaavassa esitetään yhdyskuntarakenteellisesti
keskeiselle paikalle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle
sijoittuvalle alueelle uutta asuinrakennusoikeutta vain noin 75 000 90 000 k-m² eli noin 900 asunnolle (noin 2 000 asukasta). Tätä
voitaneen pitää osayleiskaavatasoiselle maankäytön suunnittelulle
hyvin alhaisena tasona. Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää
alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka
lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin
kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.
Kaupunki on jo pitkään pyrkinyt tasapainoiseen kaupunkikehitykseen
ohjaamalla asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa sekä
alueellisella että koko kaupungin tasolla. Meri-Rastilan länsiosan
kaava-alue rajoittuu pääosin Meri-Rastilan rakennettuun osaalueeseen, jossa valtion tukeman asuntotuotannon ja muun vuokraasuntotuotannon osuus on poikkeuksellisen korkea. Voidaankin pitää
perusteltuna, että nyt kaavoitettavan alueen asuntotuotanto painottuisi
voimallisesti kohtuuhintaiseen omistusasuntotuotantoon ja muuhun
välimuodon asuntotuotantoon. Lisäksi keskeisimmille paikoille
vastaisuudessa kaavoitettavat tontit soveltunevat hyvin myös
sääntelemättömään asuntotuotantoon. Osayleiskaavan ja tulevan
asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin huolehtia siitä, että
kohtuuhintaiselle rakentamiselle luodaan hyvät edellytykset. Näin ollen
kaavaratkaisujen sekä kaavamääräysten
rakennuskustannusvaikutuksiin tulee tällä alueelle kiinnittää erityistä
huomiota.
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Muita huomiota
Meri-Rastilan alueen asuntotuotantoa voidaan ja tulee edistää sekä
olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistämällä että uusia
asuinalueita toteuttamalla. Meri-Rastilan nykyisen asuinalueen
täydennysrakentamiseen tulee todennäköisesti liittymään merkittäviä
haasteita muun muassa alueen asuntojen alhaisen hintatason vuoksi.
Tämä luo erityisiä vaikeuksia omistusasuntotuotannolle, jossa
rakennuskustannukset helposti ylittävät alueen asuntojen realistisen
markkinahinnan. Mainituista haasteista johtuen nykyisen rakennetun
Meri-Rasitilan täydennysrakentaminen tulee todennäköisesti olemaan
hyvin hidasta. Selvästi merkittävin lyhyen ja keskipitkän aikavälin
asuntorakentamisen potentiaali liittyykin uudisrakennettaviin alueisiin.
Tästä syystä po. osayleiskaavaa voidaankin pitää alueen
rakentamismahdollisuuksien lisäämisen kannalta erityisen tärkeänä.
Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on
syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti
kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana
vapaarahoitteisena tuotantona.
Nykyinen osayleiskaavaehdotus turvaa runsaat luonto- ja
virkistysalueet sekä viheryhteydet asutuksen ja virkistysalueiden välillä.
Esitetyssä maankäytössä virkistysalueisiin ja viheryhteyksiin jää
edelleen noin 90 % koko Meri-Rastilan Länsirannan alueesta.
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja
luonto- ja virkistysarvot sekä varmistaa viheryhteydet asutuksen ja
virkistysalueiden välillä. Kaava-alueen laajentaminen ja
rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja
arvoja.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on kaavan hyväksymistä koskevan
päätöksen yhteydessä todennut, että se pitää tärkeänä, että alueen
jatkokaavoituksessa tutkitaan mahdollisuuksia ryhmä- ja omatoimiseen
rakentamiseen. Tältä osin kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunki on
viime vuosina pyrkinyt edistämään omatoimista ja
ryhmärakennuttamista varaamalla varsin runsaasti tontteja tällaisia
hankkeita varten. Kiinteistötoimi pyrkii tontinluovutuksen keinoin
edistämään omatoimista ja ryhmärakennuttamista myös po. alueella
kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää
muun muassa, että alueelle (asema)kaavoitetaan tätä varten soveltuvia
tontteja. Tällöin tonttien tulee rakennettavuudeltaan olla varsin
helppoja, hankekokojen tulisi olla maltillisia ja muodostettavien tonttien
tulisi olla rakennettavuudeltaan mahdollisimman itsenäisiä, jotta yhden
hankkeen mahdollinen viivästyminen ei vaikuta muiden hankkeiden
toteuttamiseen.
Lopuksi
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Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellä
mainituin huomautuksin.
Käsittely
18.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Palautusehdotus:
Elina Das Bhowmik: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi perusteluineen, että
osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our
city -kaavaluonnosta (vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon
voisi ottaa mallia esim. yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.
Kannattajat: Kirsi Pihlaja
Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä
säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön,
jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin
kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.
Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja
rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja
arvoja.
Kannattajat: Tuomas Rantanen
Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään uusi
seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset rakennuttajat
eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko
hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman
rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena
tuotantona.
Kannattajat: Kirsi Pihlaja
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä
käy selkeästi ilmi perusteluineen, että osayleiskaavaehdotuksen
jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our city -kaavaluonnosta
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(vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon voisi ottaa mallia esim.
yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.
Jaa-äänet: 5
Antti Hytti, Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Olli
Sademies
Ei-äänet: 4
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä
muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä
säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön,
jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin
kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.
Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan
kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja
rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja
arvoja.
Jaa-äänet: 3
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Olli Sademies
Ei-äänet: 6
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Kirsi Pihlaja, Mari
Rantanen, Tuomas Rantanen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään
uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset
rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita,
kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman
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rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena
tuotantona.
Jaa-äänet: 1
Tapio Klemetti
Ei-äänet: 8
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Pia Pakarinen, Kirsi
Pihlaja, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Olli Sademies
Tyhjä: 0
Poissa: 0
04.04.2013 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437
sami.haapanen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 18.4.2013
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien
Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan ehdotusta.
Suunnitelman mukaan metroradan ja -aseman alueen käyttö ei muutu
eikä niiden välittömään läheisyyteen tule rakentamista, joka aiheuttaisi
muutospaineita metrorataan tai -asemaan.
HKL:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavan ehdotukseen.
Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.03.2013 § 88
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
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Virkistysalueet
Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa
maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa
Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on
todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on
syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena
ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa
rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä.
Ehdotetut jalankulkuyhteydet ovat toimivia ja ottavat huomioon
virkistyskäyttöön kaavoitettavat reunametsät. AK- alueelle on merkitty
kaksi jalankulkuliikenteen yhteystarvetta. Näiden tarpeiden synnyttämät
virkistysreitit tulee myös esittää osayleiskaavassa.
Esteettömyys
Helsingin kaupungin virastot noudattavat esteettömyysarvoja kaikessa
toiminnassaan ja suunnittelussaan. Kaava-alueen maasto on jyrkähköä
metsäistä rinnettä. Kaavaselostuksesta ilmenee, että alueen
omaleimaisuutta pyritään vaalimaan erilaisten rinneratkaisujen avulla.
Yleisten töiden lautakunta haluaa kuitenkin muistuttaa, että
suunnitteluratkaisujen tulee olla mahdollisimman esteettömiä ja
käyttäjäystävällisiä. Tämä ei ole helposti toteutettavissa jyrkissä
rinteissä, jotka eivät ainoastaan ole esteettömiä, mutta myös
vaarallisia. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityishuomiota
korkeuserojen tuottamiin haasteisiin, jotta esteettömyys toteutuisi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Kadut
Katutilan riittävä mitoitus luo edellytykset alueen ympärivuotiselle
toimivuudelle, mahdollistaen sujuvan, tarkoituksenmukaisen ja
kustannustehokkaan yleisten alueiden palveluiden käytön sekä
kunnossa- ja ylläpidon. Katualueet tulee jo tässä vaiheessa mitoittaa
riittävän leveiksi, jotta tarvittava yhdyskuntatekniikka, mukaan lukien
valaisimet, katuistutukset ja lumitilavaraukset, mahtuu sujuvasti
katutilaan. Näin ollen myös eri töiden vaatimat järjestelyt on mahdollista
toteuttaa turvallisesti.
Pysäköinti
Osayleiskaavaan merkityille keskustatoimintojen alueille voidaan
joustavasti sijoittaa liike- ja toimitilaa sekä asumista. Kyseisten alueiden
pysäköinti on jatkosuunnittelussa haasteellista, sillä Rastilan
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metroaseman 45 liityntäpysäköintipaikkaa eivät tule riittämään
suunnittelun tehostetun maankäytön tarpeisiin.
Meri-Rastilan länsirannan asuinalue nojautuu hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman
läheisyydessä, ja korttelialueiden etäisyys asemasta on 200–750
metriä. Pysäköinti on osayleiskaavan selostuksen mukaan ratkaistu
kortteleissa sijaitsevissa pysäköintilaitoksissa, mikä on kannatettavaa.
Kadunvarsipysäköintiä tulee jatkosuunnittelussa osoittaa ainoastaan
täydentäväksi ratkaisuksi. Hyvistä julkisista liikenneyhteyksistä
huolimatta tulee jatkosuunnittelussa varmistaa pysäköintipaikkojen
riittävyys.
Kustannukset
Osayleiskaavaehdotuksen aineistossa todetaan alueen rakentamisen
olevan yleisesti ottaen edullista. Yleisille alueille aiheutuu hyvin
alustavien kustannusarvioiden mukaan noin 5 miljoonan euron
kustannukset kaavojen toteuttamisesta. Yleisten töiden lautakunta
huomauttaa, että jatkosuunnittelun edetessä tehdään tarkempia
kustannusarvioita. Todennäköisesti yleisten alueiden
toteutuskustannukset kasvavat nyt ilmoitetusta summasta.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta edellä
mainituin huomautuksin.
Käsittely
05.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Esittelijän päätösehdotuksen ensimmäinen kappale
sekä otsikon "Virkistysalueet" alla oleva ensimmäinen kappale
korvataan seuraavalla tekstillä:
"Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa
maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa
Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on
todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita."
"Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on
syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena
ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa
rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä."
Lisäksi poistetaan otsikon "Virkistysalueet" alla oleva viimeinen kappale
sekä otsikko "Luontoarvot ja metsäluonto" ja sen alla oleva kappale
kokonaisuudessaan.
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Kannattajat: Tuula Hänninen
Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Jussi
Heinämiehen vastaehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 66
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon
kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Meri-Rastilan länsirannan suunnittelu on ollut monivaiheista, ja
maankäyttösuunnitelmaa on onnistuttu kehittämään hyvin.
Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön
kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen
virkistysyhteyden ja muinaisrantamuodostuman.
Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita
kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä
kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on
Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja
luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja
korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas,
mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta
havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on
luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai
silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue
kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.
Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden
asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.
Vuotien reunaan on suunniteltu asuntokortteli, jonka tavoitteena on
myös suojata eteläpuolista aluetta liikennemelulta. Ympäristölautakunta
huomauttaa, että asemakaavavaiheessa on huolehdittava riittävästä
suojaetäisyydestä liikenteen päästöjen takia eivätkä Vuotien reunaan
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suunniteltavan asuinrakennuksen asunnot saa suuntautua yksinomaan
Vuotielle päin.
Meri-Rastilan länsirannan asemakaavoituksessa, kuten muillakin
uusilla alueilla, on otettava huomioon 0-energiatavoite, jota EU
edellyttää vuoden 2020 alusta.
Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja metroaseman
lähellä. Tämä on myös vahvin perustelu alueen rakentamiselle.
Asemakaavavaiheessa tulee löytää uusia pysäköintipoliittisia
ratkaisuja: tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä, toteuttaa
autopaikattomia tai vähäpaikkaisia asuinrakennuksia ja erottaa
autopaikan ja pysäköinnin kustannukset toisistaan.
Käsittely
05.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Vastaehdotus 1:
Leo Stranius: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla:
”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. MeriRastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta
täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn
vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien
muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus 2:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen
kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:
”Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita
kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä
kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on
Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja
luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja
korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas,
mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta
havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on
luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai
silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue
kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesi hyväksyä
lisäyksen.
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Vastaehdotus 6:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen
kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:
”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston
kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden
säilymistä.”
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus 3:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen
kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:
”Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että
laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin
pohjanlepakosta. Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset
voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä
merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea
pois nykytiedon valossa.”
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus 4:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen
kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:
”Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden
asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.”
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus 5:
Leo Stranius: Mikäli ensimmäinen kappale jää paikalleen
pohjaehdotuksen mukaisena, ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi
sen viimeinen virke:
”Ympäristökeskuksen biologian ja geologian asiantuntijat ovat
osallistuneet luontoalueiden ja muinaisrannan rajaamiseen.”
Todettiin, että esittelijä otti muutoksen esittelyynsä.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla:
”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. MeriRastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta
täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn
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vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien
muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”
Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa
Norvio
Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Anita Vihervaara
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen
väliin uudeksi kappaleeksi: ”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja
siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen
välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan
monimuotoisuuden säilymistä.”
Jaa-äänet: 4
Matti Niemi, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio
Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Timo Latikka, Timo Pyhälahti, Leo Stranius
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Anita Vihervaara
Todettiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi eli tulos oli esityksen
mukaan.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen
väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella on sekä tunnistettu
lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös
muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta. Alueen
valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden
vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä
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haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois
nykytiedon valossa.”
Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa
Norvio
Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Anita Vihervaara
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen
väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella sijaitsevaan
muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta
todennäköisesti merkittävää kulumista.”
Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Timo Latikka
Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio,
Timo Pyhälahti, Leo Stranius
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Anita Vihervaara
Todettiin, että Leo Stranius, Timo Pyhälahti ja Alviina Alametsä
halusivat jättää eriävän mielipiteen:
Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. MeriRastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta
täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn
vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien
muodostaman kuilun päälle.
Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta
alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta.
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Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä
näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä
haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois
nykytiedon valossa.
Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston
kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden
säilymistä.
Tämän johdosta emme voi yhtyä ympäristölautakunnan enemmistön
kantaan. Alle olemme listanneet keskeiset perustelut Meri-Rastilan
osayleiskaavaa koskien.
Perustelut:
1. Osayleiskaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja
heikentää alueen luontoarvoja.
2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.
3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.
4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.
1. Kaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja
heikentää alueen luontoarvoja.
Meri-Rastilan metsä kuuluu lajistoltaan ja luontoarvoiltaan Helsingin
parhaaseen 10 prosenttiin ja sen suojelua on edistetty monelta eri
taholta. Kaavaehdotuksessa viidennes metsäalueesta rakennetaan tai
joutuu rakentamisalueiden lähivyöhykkeeseen. Tämä uhkaa vakavasti
alueen luontoarvoja. Muun muassa vanhan metsän lajisto (käävät) on
arvokkaampaa kuin iso osa hemiboreaalisen vyöhykkeen vanhojen
metsien suojeluohjelman kohteista.
2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.
METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa
huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-,
kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on
kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta.
Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90
kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti
uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen
perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.
3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.
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

41/2013

56 (206)

Kaj/1
18.11.2013

Meri-Rastilan kaava-alueen metsä on tärkeä virkistysalue tuhansille
asukkaille Vuosaaren alueella. Kun tutkimustieto luonnon vaikutuksista
asukkaiden hyvinvointiin on lisääntynyt ja ympäristöhaasteet korostuvat
jatkossa, viheralueiden merkitys kasvaa. Ehdotettu ratkaisu säästäisi
laajaa muinaisrantakokonaisuutta.
4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.
OURCityn vaihtoehtosuunnitelman mukaisessa rakentamisessa 30
prosentilla uusista asukkaista olisi alle viiden minuutin kävelymatka
metroasemalle, kun taas osayleiskaavaehdotuksessa näin olisi vain 13
prosentilla.
Sitra on selvittänyt osayleiskaavaehdotuksen ja OURCityn
suunnitelman taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Sitran mukaan:
"Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä
yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG
Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että
vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla
kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon
kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset,
asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset."
http://www.sitra.fi/artikkelit/2013/suomesta-maailman-paras-rakennettuymparisto
19.02.2013 Pöydälle
Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518
pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 1.3.2013
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Meri-Rastilan osayleiskaava mahdollistaa asuntojen kaavoittamisen
noin 2 000 uudelle asukkaalle ja keskustatoimintojen kehittämisen
metroaseman ympäristössä.
Suunnittelualueen vieressä on 1990-luvun alussa rakennettu MeriRastilan kerrostaloalue, jota laajennetaan nykyisen asuntoalueen ja
Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle, joka sijaitsee
kävelyetäisyydellä Rastilan metroasemasta. Rantavyöhyke säilyy
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virkistyskäytössä osana seudullista virkistysreittiä. Uuden asuntoalueen
ympäröimänä mäen laella sijaitseva geologinen muodostuma
suojellaan ja merkitään virkistysalueeksi. Metroaseman ja
ostoskeskuksen ympäristöt, jossa alueen palvelut pääosin sijaitsevat,
merkitään keskustatoimintojen alueeksi.
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on laajentaa asuntoaluetta ja
tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet
asunnot pyritään sijoittamaan kävelyetäisyydelle metroasemasta ja
hyvien virkistysmahdollisuuksien äärelle liikenteen hiilipäästöjen
minimoimiseksi.
Alueen merellinen ja luonnonläheinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien
äärellä luo edellytyksiä omistusasuntopainotteiselle asuntotuotannolle.
Tavoitteena on ehkäistä alueellista eriarvoistumista ja katkaista kehitys,
jossa Meri-Rastila on muuttumassa leimallisesti maahanmuuttajien ja
huono-osaisten alueeksi. Myönteinen kehitys on tarkoitus saada alkuun
tasapainottamalla ja monipuolistamalla Meri-Rastilan vuokraasuntovaltaista ja keskimääräistä pienemmistä asunnoista koostuvaa
asuntokantaa. Uusilla asukkailla pyritään myös vahvistamaan alueen
väestöpohjaa palvelutason turvaamiseksi.
Tavoitteena on samalla vahvistaa mielikuvaa koko Meri-Rastilasta
merenrantakaupunginosana.
Osayleiskaavan viitesuunnitelmaan sisältyy korttelitalo päiväkotiryhmiä
ja alkuopetuksen luokkia varten muinaisrantapuiston reunalla.
Opetusvirasto puoltaa Meri-Rastilan osayleiskaavan hyväksymistä
yhdellä poikkeuksella: Uudelle kaava-alueelle ei rakenneta koulutiloja,
vaan Meri-Rastilan kaava-alueen oppilaille rakennetaan koulutilat
nykyisen Meri-Rastilan koulun yhteyteen - joko nykyisen
koulurakennuksen laajennuksena ja/tai toimintoja siirtämällä tai erillisen
sivukouluna vanha Meri-Rastilan puolelle joko olemassa olevaan
rakennuskantaan tai uudishankkeena. Samalla Meri-Rastilan
ostoskeskuksen vuokratiloissa olevat oppilaat pääsisivät
asianmukaisiin koulutiloihin. Tämän asian selvittäminen tulisi
käynnistää välittömästi. Tällainen ratkaisu tukee parhaiten sekä
opetustoiminnan kehittämistä että tavoitetta ehkäistä alueellinen
eriarvoistuminen. Uudelle kaava-alueella mahdollisesti rakennettava
erillinen alkuopetuskoulu pikemminkin erottaisi kuin yhdistäisi vanhaa
ja uutta Meri-Rastilaa.
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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Helsingin Energia -liikelaitos 28.2.2013
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä.
Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936
jouni.kivirinne(a)helen.fi

Nuorisoasiainkeskus 28.2.2013
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Nuorisoasiainkeskus pitää Meri-Rastilan länsirannan suunnittelua
laadukkaana ja asukkaiden toiveita huomioonottavana.
Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön
kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen
virkistysyhteyden ja pitää ranta-alueen asukkaiden käytössä.
Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 16
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös
Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Vuosaaren Meri-Rastilan
länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Meri-Rastilan asuntoaluetta halutaan laajentaa nykyisen asuntoalueen
ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle. Maakuntakaavassa alue
on taajamatoimintojen aluetta ja virkistysaluetta. Valmisteilla olevassa
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alue on
taajamatoimintojen aluetta, jolle on merkitty viheryhteystarve.
Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaisen asuinja toimitilarakentamisen aluetta ja osin virkistysaluetta.
Suunnittelualue sijaitsee keskellä yhtenäistä virkistyskäytössä olevaa
rantavyöhykettä, mistä on virkistysyhteydet Kallahteen ja Uutelaan asti.
Helsingin sisälahtia tarkasteltaessa alue erottuu poikkeuksellisen
pitkästä lähes luonnonmukaisesta rannastaan.
Suunnittelualueen kohdalla rannalla on luontoarvoja ja alueen
korkeimmalla kohdalla sijaitsee Litorina-meren aikainen muinaisranta.
Tehdyssä geologisessa kartoituksessa todetaan, että Meri-Rastilan
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muodostuma on Helsingin laajin muinaisrantakivikko, ja se on nykyään
noin 17–31 metriä meren pinnan yläpuolella. Kallioselänteen
lounaispäässä Kortlahden rannalla kivikko jatkuu kuitenkin alemmaksi
lähes nykyiseen rantaan asti.
Osayleiskaavaehdotuksessa uuden asuntoalueen ympäröimä mäen
laella sijaitseva geologinen muodostuma suojellaan ja merkitään
virkistysalueeksi, slge -suojeltava geologinen muodostuma.
Suunnittelualueen virkistysalueella on merkintä luo, luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.
Rantapuistosta ja Muinaisrantapuistosta on tehty ideasuunnitelma,
jossa muinaisranta rajataan omaksi kokonaisuudekseen
selkeäreunaisella raitilla.
Esitetty asuinrakentaminen sijoittuu muuta ympäristöä korkeammalle
jyrkkään kalliomaastoon. Rakennukset nousevat metsänrajan
yläpuolelle näkyvästi esille. Näkymä Vartiokylänlahdelta katsottuna
muuttuu huomattavasti, kun metsäiseen rinteeseen rakennetaan
ketjumainen rakennusrivistö.
Kaupunginmuseon johtokunnan näkemyksen mukaan on valitettavaa,
pinta-alaltaan laaja virkistyskäyttöön vakiintunut ja luontoarvoiltaan
arvokas metsäalue muuttuu rakennetuksi alueeksi. Alueelle ominainen
rantavyöhyke tervaleppineen säilyy kuitenkin edelleen puistoalueena.
Lisäksi Muinaisrantapuiston hienovarainen toteuttaminen voi parantaa
arvokkaan geologisen kohteen saavutettavuutta ja näin lisätä
asukkaiden tietämystä alueen muinaishistoriasta. Kaupunginmuseon
johtokunta pitää uutta, metsärinnettä halkovaa rakennusten muuria
maiseman vaalimisen kannalta ongelmallisena. Kaupunginmuseon
johtokunta esittää, että rakennuksien korkeuksia madalletaan siten,
etteivät ne liiaksi hallitsisi maisemaa.
Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen
hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 18
HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös
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Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa
54.kaupunginosan (Vuosaari) osayleiskaavaehdotukseen nro 12155.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin
pulmu.waitinen(a)hel.fi
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§ 1228
V 27.11.2013, Tarjouskilpailuun perustuvan tonttikaupan
hyväksyminen (Länsisatama, Saukonpaasi, tontit 20028/4-27)
HEL 2013-013390 T 10 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
myymään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
korttelin nro 20028 asemakaavan muutoksen nro 11030 mukaiset
ohjeelliset kaavatontit nro 4–27 tai niistä muodostettavat tontit
ostotarjouskilpailun tuloksen perusteella Lemminkäinen Talo Oy:lle tai
tämän perustamille asunto-osakeyhtiöille taikka perustettavien asuntoosakeyhtiöiden lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:
1
Tontit myydään liitteinä 1 ja 2 olevista tarjouspyynnöstä ja
esisopimuksesta tarkemmin ilmenevän aluejaottelun mukaisesti
enintään kolmessa vaiheessa.
A-alueesta (tontit 20028/18–25) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2014.
B-alueesta (tontit 20028/11–17 ja 26) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2016.
C-alueesta (tontit 20028/4–10 ja 27) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2018.
2
Kustakin alueesta muodostettavan tontin / tonttien kauppahinta
määräytyy rakennuttajan ostotarjouksessaan ilmoittaman kiinteän
rakennusoikeuden yksikköhinnan (1 250 euroa / k-m²) ja alueesta
muodostettavan tontin / tonttien asemakaavan mukaisen
rakennusoikeuden (3 013 k-m²) mukaan siten, että kustakin alueesta
muodostettavan tontin / tonttien lopullinen kauppahinta on vähintäänkin
alueesta muodostettavan tontin / tonttien asemakaavassa osoitettu
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rakennusoikeuden määrä (3 013 k-m²) kerrottuna edellä mainitulla
rakennusoikeuden yksikköhinnalla.
Kaikkien tonttien osalta käytetään samaa rakennusoikeuden
yksikköhintaa. Rakennusoikeuden yksikköhinta on 1 250 euroa / k-m².
Tonttien kauppahinnan tarkempi muodostuminen on määritelty
esisopimuksen kohdassa ”6. Kiinteistökauppojen määräajat ja
kauppahinta”.
Rakennuttaja on maksanut käsirahan yhdeksänsataatuhatta (900 000)
euroa kaupungin pankkitilille nro FI93 2001 1800 2050 59 / Nordea
(maksutunnus To 5699). Käsiraha on maksettu tonttien ostamisen
vakuudeksi ja se lasketaan osaksi tonttien lopullista kauppahintaa.
Mikäli kaupunki (kiinteistölautakunta) perustellusta syystä myöntää
edellä esitettyihin tonttien luovuttamisen määräaikoihin pidennystä,
rakennuttaja on velvollinen suorittamaan edellä esitetyin perustein
määräytyvälle kauppahinnalle korkoa 3 prosentin vuotuisen koron
mukaan alkuperäistä määräaikaa seuraavasta päivästä kaupan
tekemiseen asti. Po. korko lasketaan kaupantekohetkellä tiedossa
olevan tontin kauppahinnan perusteella.
Kulloinkin kyseessä olevien tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy
ostajalle (rakennuttajalle) kauppakirjan allekirjoituksin, kun tonttien
kauppahinta ja mahdollinen edellä mainittu korko on
kaupantekotilaisuudessa kokonaisuudessaan maksettu.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa ostajalta
esisopimuksessa mainituin ehdoin.
3
Muilta osin tonttien lopullisissa kiinteistökaupoissa noudatetaan
kaupungin tavanomaisesti noudattamia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Lisäehdot
perustuvat esimerkiksi voimassa olevaan asemakaavaan ja sen
määräyksiin, tarjouspyyntöön sekä kiinteistökaupan esisopimukseen.
B
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupungin ja Lemminkäinen
Talo Oy:n välisen 17.10.2013 allekirjoitetun rakennuttajaa nyt
yksipuolisesti velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen myös
kaupunkia sitovaksi, oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään
esisopimukseen myöhemmin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,
korjauksia ja tarkennuksia sekä oikeuttaa kiinteistölautakunnan
tekemään esisopimuksen perusteella lopulliset kauppakirjat myytävistä
tonteista 20028/4-27 ja hyväksymään lopullisten kauppakirjojen ehdot.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tarjouspyyntö 2.5.2013
Kiinteistökaupan esisopimus 17.10.2013

Otteet
Ote
Ostaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
myymään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
korttelin nro 20028 asemakaavan muutoksen nro 11030 mukaiset
ohjeelliset kaavatontit nro 4–27 tai niistä muodostettavat tontit
ostotarjouskilpailun tuloksen perusteella Lemminkäinen Talo Oy:lle tai
tämän perustamille asunto-osakeyhtiöille taikka perustettavien asuntoosakeyhtiöiden lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:
1
Tontit myydään liitteinä 1 ja 2 olevista tarjouspyynnöstä ja
esisopimuksesta tarkemmin ilmenevän aluejaottelun mukaisesti
enintään kolmessa vaiheessa.
A-alueesta (tontit 20028/18–25) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2014.
B-alueesta (tontit 20028/11–17 ja 26) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2016.
C-alueesta (tontit 20028/4–10 ja 27) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2018.
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2
Kustakin alueesta muodostettavan tontin / tonttien kauppahinta
määräytyy rakennuttajan ostotarjouksessaan ilmoittaman kiinteän
rakennusoikeuden yksikköhinnan (1 250 euroa / k-m²) ja alueesta
muodostettavan tontin / tonttien asemakaavan mukaisen
rakennusoikeuden (3 013 k-m²) mukaan siten, että kustakin alueesta
muodostettavan tontin / tonttien lopullinen kauppahinta on vähintäänkin
alueesta muodostettavan tontin / tonttien asemakaavassa osoitettu
rakennusoikeuden määrä (3 013 k-m²) kerrottuna edellä mainitulla
rakennusoikeuden yksikköhinnalla.
Kaikkien tonttien osalta käytetään samaa rakennusoikeuden
yksikköhintaa. Rakennusoikeuden yksikköhinta on 1 250 euroa / k-m².
Tonttien kauppahinnan tarkempi muodostuminen on määritelty
esisopimuksen kohdassa ”6. Kiinteistökauppojen määräajat ja
kauppahinta”.
Rakennuttaja on maksanut käsirahan yhdeksänsataatuhatta (900 000)
euroa kaupungin pankkitilille nro FI93 2001 1800 2050 59 / Nordea
(maksutunnus To 5699). Käsiraha on maksettu tonttien ostamisen
vakuudeksi ja se lasketaan osaksi tonttien lopullista kauppahintaa.
Mikäli kaupunki (kiinteistölautakunta) perustellusta syystä myöntää
edellä esitettyihin tonttien luovuttamisen määräaikoihin pidennystä,
rakennuttaja on velvollinen suorittamaan edellä esitetyin perustein
määräytyvälle kauppahinnalle korkoa 3 prosentin vuotuisen koron
mukaan alkuperäistä määräaikaa seuraavasta päivästä kaupan
tekemiseen asti. Po. korko lasketaan kaupantekohetkellä tiedossa
olevan tontin kauppahinnan perusteella.
Kulloinkin kyseessä olevien tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy
ostajalle (rakennuttajalle) kauppakirjan allekirjoituksin, kun tonttien
kauppahinta ja mahdollinen edellä mainittu korko on
kaupantekotilaisuudessa kokonaisuudessaan maksettu.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa ostajalta
esisopimuksessa mainituin ehdoin.
3
Muilta osin tonttien lopullisissa kiinteistökaupoissa noudatetaan
kaupungin tavanomaisesti noudattamia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Lisäehdot
perustuvat esimerkiksi voimassa olevaan asemakaavaan ja sen
määräyksiin, tarjouspyyntöön sekä kiinteistökaupan esisopimukseen.
B
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupungin ja Lemminkäinen
Talo Oy:n välisen 17.10.2013 allekirjoitetun rakennuttajaa nyt
yksipuolisesti velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen myös
kaupunkia sitovaksi, oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään
esisopimukseen myöhemmin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,
korjauksia ja tarkennuksia sekä oikeuttaa kiinteistölautakunnan
tekemään esisopimuksen perusteella lopulliset kauppakirjat myytävistä
tonteista 20028/4-27 ja hyväksymään lopullisten kauppakirjojen ehdot.
Tiivistelmä
Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 (508 §) varata korttelin nro 20028
asuinrakennusten (A) tontit luovutettaviksi tarjouskilpailulla
vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman Hitas-ehtoja.
Kiinteistölautakunta oikeutti varauksen perusteella kiinteistöviraston
järjestämään tarjouskilpailun liitteenä olevan tarjouspyynnön
mukaisesti, samoin allekirjoittamaan kilpailun voittajan kanssa
kohteena olevia tontteja koskevan rakennuttajaa yksipuolisesti
velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen.
Tarjouskilpailussa oli kyse korttelin nro 20028 luovuttamisesta yhdelle
toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle. Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, ja
tarjouksen pystyi tekemään myös ryhmänä. Tonteille on toteutettava
vapaarahoitteisia korkeatasoisia omistusasuntoja ilman Hitas-ehtoja.
Enintään kolmannes asunnoista voidaan kuitenkin toteuttaa
vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona.
Kilpailun ehtojen mukaan tontit esitettiin luovutettaviksi tarjouspyynnön
mukaisen korkeimman rakennusoikeuden yksikköhinnan
ostotarjouksessaan ilmoittaneelle tarjoajalle tai tarjoajaryhmälle.
Tonttien lopullinen kauppahinta määräytyy voittajan tarjoaman kiinteän
rakennusoikeuden yksikköhinnan ja tonttien kaavan mukaisen
rakennusoikeuden perusteella. Tonttien yhteenlaskettu
asuinrakennusoikeus on asemakaavan mukaan noin 9 039 k-m² ja
tämä on myös vähimmäismäärä laskettaessa tonttien kauppahintaa.
Lemminkäinen Talo Oy teki myytävistä tonteista hyväksyttävän
korkeimman tarjouksen, jonka mukaan rakennusoikeuden
yksikköhintana tontteja luovutettaessa käytetään 1 250 euroa
kerrosneliömetriltä. Koska tarjous oli korkein, tontit on tarkoitus
luovuttaa yhtiölle. Koska tarjous johtaa yli 10 miljoonan euron
kauppahintaan, vähintään n. 11,3 miljoonaan euroon, kaupan perusteet
tulee hyväksyä kaupunginvaltuustossa.
Tonttien ostamisesta ja toteuttamisesta on kilpailun ratkettua tehty
kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:n välillä kiinteistökaupan
esisopimus. Esisopimus on ostajaa yksipuolisesti velvoittava, kunnes
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kaupunginvaltuusto on hyväksynyt esisopimuksen ja päätös kaupasta
on tullut lainvoimaiseksi. Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan
kiinteistökaupan esisopimuksen sekä tonttien 20028/4–27
kilpailutulokseen perustuvien myyntiperusteiden hyväksymistä.
Esittelijä
Varauspäätös ja tarjouskilpailu
Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 (508 §) varata korttelin nro 20028
asuinrakennusten (A) tontit luovutettaviksi tarjouskilpailulla
vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman Hitas-ehtoja.
Kiinteistölautakunta oikeutti varauksen perusteella kiinteistöviraston
järjestämään tarjouskilpailun liitteenä olevan tarjouspyynnön
mukaisesti, samoin allekirjoittamaan kilpailun voittajan kanssa
kohteena olevia tontteja koskevan rakennuttajaa yksipuolisesti
velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen.
Tarjouskilpailun sisältö ja ehdot
Kohde
Tarjouskilpailussa oli kyse kaupunkipientalojen rakentamiseen
asemakaavassa osoitettujen tonttien 20028/4-27 luovuttamisesta
yhdelle toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle myytäväksi. Myytävien
tonttien yhteenlaskettu asemakaavassa osoitettu asuinrakennusoikeus
on noin 9 039 k-m². Tarjouskilpailu oli toinen Jätkäsaaressa järjestetty
ja ensimmäinen kaupunkipientaloja (ns. townhouse) koskeva.
Myytäväksi tarjotuille tonteille on toteutettava vapaarahoitteisia
korkeatasoisia omistusasuntoja ilman Hitas-ehtoja. Enintään
kolmannes asunnoista voidaan kuitenkin toteuttaa vapaarahoitteisena
vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättömässä
omistusasuntotuotannossa tonteille toteutettavasta
asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa perheasuntoina
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan
tulee olla vähintään 80 h-m².
Tarjoushinta ratkaisuperusteena
Ostotarjouskilpailu oli avoin kaikille ja tarjouksen pystyi tekemään myös
ryhmänä. Tarjouskilpailussa kilpailtiin myytävien tonttien
rakennusoikeuden kiinteällä yksikköhinnalla, jolloin korkeimman
yksikköhinnan esittänyt tarjoaja tai tarjoajaryhmä voittaisi kilpailun.
Tarjotun yksikköhinnan tuli olla sama kaikilla myytävillä tonteilla, joten
tarjoaja ei voinut esittää tonteittain vaihtelevia hintoja. Tarjouksen tuli
koskea kaikkia tontteja ja tarjoajan tuli sitoutua toteuttamaan kaikki
tontit. Ehdollisia tarjouksia ei myöskään hyväksytty.
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Tonttien lopullinen kauppahinta määräytyy ilmoitetun kiinteän
rakennusoikeuden yksikköhinnan ja tonttien kaavan mukaisen
rakennusoikeuden, 9 039 k-m², perusteella. Kaupungilla on oikeus
periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli tonttien käyttämä
lainvoimaisesta rakennusluvasta ilmenevä rakennusoikeuden määrä on
suurempi kuin kaavassa osoitettu, mutta vähintään kauppahinta
määräytyy asemakaavan mukaisen rakennusoikeusmäärän mukaan.
Osallistujille asetetut vähimmäisvaatimukset
Koska kyse on kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle sijoittuvan
suuren aluekokonaisuuden luovuttamisesta, tarjoajalla edellytettiin
olevan käytettävissään riittävä tekninen taito, kokemus ja taloudelliset
sekä muut rakentamisen edellytykset keskeiselle alueelle sijoittuvan
laajan ja rakennusteknisesti haastavan rakentamisprojektin
toteuttamiseksi.
Suunnittelun lähtökohdat
Ehtojen mukaan tontit tulee suunnitella ja toteuttaa tontit
kaupunkikuvallisilta ratkaisuiltaan tarjouspyynnön kilpailuasiakirjana
olleiden viitesuunnitelmien mukaisesti. Rakennuttaja on lisäksi
velvollinen hyväksyttämään kiinteistöviraston tonttiosastolla etukäteen
hankkeen pääsuunnittelijan sekä esittämään lopulliset
rakennuslupasuunnitelmat kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksyttäviksi ennen tonttien rakennuslupien hakemista.
Hallintamuoto
Kilpailun ehtojen mukaan tontit tulee toteuttaa asuntoosakeyhtiömuotoisena rakentamisena ja tonteille rakennettavien
rakennusten hallinnointia varten tulee perustaa enintään 3 asuntoosakeyhtiötä, ellei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita.
Rakentamisen ja kiinteistökauppojen vaiheistaminen
Tontit tulee rakentaa ja kiinteistökaupat tehdä enintään kolmessa
vaiheessa tarjouspyynnössä määriteltyä toteutusjärjestystä ja
määräaikoja noudattaen.
Kortteli nro 20028 on tarjouspyynnössä jaettu kolmeen alueeseen
(A–C), johon kuhunkin kuuluu rakennusoikeutta yhteensä vähintään
asemakaavassa määrätty 3 013 k-m². Tonttien toteutusjärjestys on
ennalta määrätty.
Rakentaminen etenee Ruoholahden suunnasta (koillisesta)
Lauttasaaren suuntaan (lounaaseen) ja tonttien rakentaminen tulee
aloittaa niin, että ensin rakennetaan tontit 20028/18–25 (”alue A”),
sitten tontit 20028/11–17 ja 26 (”alue B”) sekä lopuksi tontit 20028/4–10
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ja 27 (”alue C”). Toteutusjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa,
mikäli muutokset edesauttavat alueen toteutumista ja sitä voidaan
muutoinkin pitää kaupungin edun mukaisena. Näin korttelin
toteuttamiseen saataisiin tarvittavaa joustoa.
Rakennuttaja on velvollinen toteuttamaan vähintään kustakin alueesta
muodostettavan tontin tai tonttien asemakaavassa osoitetun määrän
rakennusoikeutta (3 013 k-m²) seuraavien määräaikojen mukaisesti:
1. A-alueesta muodostettavan tontin / tonttien rakentaminen tulee
aloittaa viimeistään 31.3.2015.
2. B-alueesta muodostettavan tontin / tonttien rakentaminen tulee
aloittaa viimeistään 31.1.2017.
3. C-alueesta muodostettavan tontin / tonttien rakentaminen tulee
aloittaa viimeistään 31.1.2019.
Rakennusten tulee valmistua kahden vuoden kuluessa ko. alueen
(A–C) tonttien kiinteistökaupan allekirjoittamisesta. Korttelin nro 20028
rakentaminen kestää siten enintään noin 6 vuotta ja viimeisten
rakennusten tulee valmistua 30.9.2020 mennessä. Kaupunki voi
perustellusta syystä myöntää määräaikoihin pidennystä. Viivästyksen
syytä pidettäisiin perusteltuna vain, mikäli viivästys johtuu
rakennuttajasta riippumattomasta syystä.
A-alueen tontti tai tontit on ehtojen mukaan ostettava viimeistään
30.9.2014, B-alueen viimeistään 30.9.2016 ja C-alueen viimeistään
31.1.2017.
Kaupunki voi perustellusta syystä myöntää mainittuihin ostamisen
määräaikoihin pidennystä, jolloin samalla olisi lisäksi sovittava alueiden
rakentamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen pidentämisestä.
Mikäli rakennuttaja laiminlyö esisopimukseen tai sen liitteisiin
perustuvia velvoitteitaan, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta
pidättäytyä tonttien luovuttamisesta siihen saakka, kunnes rakennuttaja
on korjannut laiminlyöntinsä taikka rikkomuksensa.
Tarjoukset
Tarjouskilpailu järjestettiin 5.5. - 13.9.2013 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä neljä eri ostajaehdokasta jätti myytävistä
tonteista ostotarjouksen. Ostotarjoukset vaihtelivat välillä 513 euroa / km² – 1 250 euroa / k-m². Osa tarjouksista annettiin ehdollisina ja sillä
perusteella hylättävinä.
Rakennusyhtiö Lemminkäinen Talo Oy tarjosi tarjouspyynnön
mukaisen korkeimman rakennusoikeuden yksikköhinnan 1 250 euroa /
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k-m². Tarjousta voidaan pitää hinnaltaan hyväksyttävänä ottaen
huomioon muun muassa tarjouspyynnöstä ilmenevät myytävien
tonttien hinnanmuodostukseen vaikuttaneet tekijät, kuten toteutusta
ohjaavat viitesuunnitelmat, rakennusten perustamiseen liittyvät
olosuhteet sekä tonteille toteutettavien asuntojen pinta-aloihin liittyvät
vaatimukset.
Tarjousta voidaan pitää hinnaltaan hyväksyttävänä myös ottaen
huomioon muut ostotarjouskilpailussa saadut tarjoukset, sillä tarjousta
ei voida pitää erityisen korkeana tai epäuskottavana verrattuna muihin
tarjouksiin. Tarjoaja täyttää myös tarjouspyynnössä edellytetyt yleiset
kelpoisuusvaatimukset.
Kiinteistölautakunta katsoi siksi, että tontit tulee luovuttaa
tarjouspyynnön mukaisesti korkeimman tarjouksen tehneelle
Lemminkäinen Talo Oy:lle. edellyttäen vielä, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy myyntiperusteet ja ehdollisesti tehdyn kiinteistökaupan
esisopimuksen.
Lautakunta päätti näin valita tarjouskilpailun voittaneen Lemminkäinen
Talo Oy:n ostajaksi ja toteuttajaksi ehdolla, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy myytävien tonttien myyntiperusteet sekä oikeuttaa
lautakunnan hyväksymään kaupungin osalta nyt rakennuttajaa
yksipuolisesti velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen.
Kiinteistökaupan esisopimuksen ja hyväksyminen sekä myytävien tonttien 20028/4-27
myyntiperusteet
Tonttien ostamisesta ja toteuttamisesta on tehty kaupungin ja ostajan
välillä kiinteistökaupan esisopimus. Sopimuksessa on sovittu
kiinteistökaupan ehtojen lisäksi kaupungin ja rakennuttajan välisistä
oikeuksista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen periaatteista
tarjouspyynnön mukaisesti.
Esisopimus on tullut rakennuttajan osalta voimaan, kun rakennuttaja on
allekirjoittanut esisopimuksen, antanut kaupungille hyväksyttävän
vakuuden esisopimusehtojen noudattamisesta ja maksanut tonttien
ostamisen vakuudeksi käsirahan.
Esisopimus on ostajaa yksipuolisesti velvoittava, kunnes
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt esisopimuksen ja tämä päätös on
tullut lainvoimaiseksi.
Kokonaiskauppahinnaksi muodostuu yksikköhintaa ja sopimusehtoja
soveltaen vähintään noin 11,3 miljoonaa euroa, joten kauppa tulee
hinnan osalta hyväksyä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi ehdotetaan siksi tarjouksen mukainen ja ehdollisesti
hyväksytyn esisopimuksen perusteena pidetty kiinteä
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

41/2013

70 (206)

Kaj/2
18.11.2013
rakennusoikeuden yksikköhinta 1 250 euroa / k-m² ja sen perusteella
ehdollisesti allekirjoitettu esisopimus.
Koska esisopimus saattaa esimerkiksi tonttien yksilöintien osalta
jatkossa täsmentyä, kiinteistölautakunnalle ehdotetaan samalla
oikeutta tehdä esisopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia,
korjauksia ja tarkennuksia.
Vielä ehdotetaan lautakunta oikeutettavaksi aikanaan tekemään
esisopimuksen edellyttämät lopulliset kaupat asianmukaisine
ehtoineen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tarjouspyyntö 2.5.2013
Kiinteistökaupan esisopimus 17.10.2013

Otteet
Ote
Ostaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 31.10.2013 § 548
HEL 2013-013390 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta G2 P3, P4, R3 ja R4, Saukonkari

Päätös
A
Lautakunta päätti ostotarjouskilpailun perusteella valita Helsingin
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20028
asuinrakennustonttien (A) 4–27 ostajaksi ja toteuttajaksi myytävistä
tonteista korkeimman ostotarjouksen tehneen Lemminkäinen Talo Oy:n
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(Y-tunnus 0112448-6) ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
myytävien tonttien myyntiperusteet sekä oikeuttaa lautakunnan
hyväksymään kaupungin osalta liitteenä nro 1 olevan rakennuttajaa
yksipuolisesti velvoittavan kiinteistökaupan esisopimuksen.
B
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan myymään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan
(Länsisatama) korttelin 20028 asemakaavan muutoksen nro 11030
mukaiset ohjeelliset kaavatontit 4–27 tai niistä muodostettavat tontit
ostotarjouskilpailun perusteella Lemminkäinen Talo Oy:lle tai tämän
perustamille asunto-osakeyhtiöille taikka perustettavien asuntoosakeyhtiöiden lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:
1
Tontit myydään esisopimuksesta ja tarjouspyynnöstä tarkemmin
ilmenevän aluejaottelun mukaisesti enintään kolmessa vaiheessa.
A-alueesta (tontit 20028/18–25) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2014.
B-alueesta (tontit 20028/11–17 ja 26) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2016.
C-alueesta (tontit 20028/4–10 ja 27) muodostettava tontti / tontit, joka
sisältää rakennusoikeutta vähintään 3 013 k-m², on ostettava
viimeistään 30.9.2018.
2
Kustakin alueesta muodostettavan tontin / tonttien kauppahinta
määräytyy rakennuttajan ostotarjouksessaan ilmoittaman kiinteän
rakennusoikeuden yksikköhinnan (1 250 euroa / k-m²) ja alueesta
muodostettavan tontin / tonttien asemakaavan mukaisen
rakennusoikeuden (3 013 k-m²) mukaan siten, että kustakin alueesta
muodostettavan tontin / tonttien lopullinen kauppahinta on vähintäänkin
alueesta muodostettavan tontin / tonttien asemakaavassa osoitettu
rakennusoikeuden määrä (3 013 k-m²) kerrottuna edellä mainitulla
rakennusoikeuden yksikköhinnalla.
Kaikkien tonttien osalta käytetään samaa rakennusoikeuden
yksikköhintaa. Rakennusoikeuden yksikköhinta on 1 250 euroa / k-m².
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Tonttien kauppahinnan tarkempi muodostuminen on määritelty liitteenä
nro 1 olevan esisopimuksen kohdassa ”6. Kiinteistökauppojen
määräajat ja kauppahinta”.
Rakennuttaja on maksanut käsirahan yhdeksänsataatuhatta (900 000)
euroa kaupungin pankkitilille nro FI93 2001 1800 2050 59 / Nordea
(maksutunnus To 5699). Käsiraha on maksettu tonttien ostamisen
vakuudeksi ja se lasketaan osaksi tonttien lopullista kauppahintaa.
Mikäli kaupunki (kiinteistölautakunta) perustellusta syystä myöntää
edellä esitettyihin tonttien luovuttamisen määräaikoihin pidennystä,
rakennuttaja on velvollinen suorittamaan edellä esitetyin perustein
määräytyvälle kauppahinnalle korkoa 3 prosentin vuotuisen koron
mukaan alkuperäistä määräaikaa seuraavasta päivästä kaupan
tekemiseen asti. Po. korko lasketaan kaupantekohetkellä tiedossa
olevan tontin kauppahinnan perusteella.
Kulloinkin kyseessä olevien tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy
ostajalle (rakennuttajalle) kauppakirjan allekirjoituksin, kun tonttien
kauppahinta ja mahdollinen edellä mainittu korko on
kaupantekotilaisuudessa kokonaisuudessaan maksettu.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa ostajalta
esisopimuksessa mainituin ehdoin.
3
Muilta osin tonttien lopullisissa kiinteistökaupoissa noudatetaan
kaupungin tavanomaisesti noudattamia ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Lisäehdot
perustuvat esimerkiksi voimassa olevaan asemakaavaan ja sen
määräyksiin, tarjouspyyntöön sekä kiinteistökaupan esisopimukseen.
C
Lautakunta päätti myös esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan hyväksymään kaupungin ja Lemminkäinen Talo Oy:n
välinen liitteen nro 1 mukainen 17.10.2013 allekirjoitettu rakennuttajaa
yksipuolisesti velvoittava kiinteistökaupan esisopimus sekä tekemään
esisopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, korjauksia ja
tarkennuksia sekä tekemään esisopimuksen perusteella lopulliset
kauppakirjat myytävistä tonteista 20028/4-27 sekä hyväksymään
lopullisten kauppakirjojen ehdot.
D
Lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään
tarvittaessa esisopimukseen vähäisiä muutoksia, korjauksia ja
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tarkennuksia, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tonttien
myyntiperusteet sekä kiinteistökaupan esisopimuksen.
E
Lopuksi lautakunta päätti todeta, etteivät muut kyseessä olevassa
tarjouskilpailussa saadut ostotarjoukset anna aihetta toimenpiteisiin.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438
kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 1229
V 27.11.2013, Vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Auroranlinnalle
vuokrattavalle tontille (Taka-Töölö, tontti 14486/49, Töölönkatu 49)
HEL 2013-005967 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 14486 tontin
49 ) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075
saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin (AKe) 14486/49 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömien
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta 42 euroa.
Asuntotontille toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai muista
asiakaspalvelutiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vastaavista
tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Vuokraa määriteltäessä perusteena käytetään tontilla sijaitsevan
rakennuksen kerrosalaa.
2
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
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Otteet
Ote
Kiinteistölautakunta

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 14486 tontin
49 ) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075
saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin (AKe) 14486/49 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömien
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta 42 euroa.
Asuntotontille toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai muista
asiakaspalvelutiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vastaavista
tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Vuokraa määriteltäessä perusteena käytetään tontilla sijaitsevan
rakennuksen kerrosalaa.
2
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja.
Tiivistelmä
Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.6.2013 (667 §) myydä Kiinteistö Oy
Auroranlinnalle tontilla 14486/49 (os. Töölönkatu 49) sijaitsevan
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen omistajahallinnassa olleen
asuinrakennuksen. Rakennus siirtyi Kiinteistö Oy Auroranlinnalle
1.9.2013.
Kiinteistölautakunta päätti vastaavasti vuokrata tontin yhtiölle 1.9.2013
alkaen 30 vuodeksi. Vuokra-aikaa on tarkoitus jatkaa 31.12.2075 asti
niin pian, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tontin
vuokrausperusteet.
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Koska vuokra-aikaa on tarkoitus jatkaa 31.12.2075 asti, tontille tulee
vahvistaa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokrausperusteet.
Tontilla sijaitsevat asunnot on omistusjärjestelyistä riippumatta edelleen
tarkoitus pitää vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä, ja niitä
vuokrataan lähinnä liikennelaitoksen henkilökunnalle ja muille Helsingin
kaupungin työntekijöille.
Esittelijä
Asemakaava- ja tonttitiedot
Taka-Töölössä sijaitseva tontti 14486/49 kuuluu voimassa olevan
asemakaavan mukaan asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AKe).
Tontilla saa olla liike-, toimisto- ja niihin verrattavia tiloja ainoastaan
kadun varrella olevan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Tontille asemakaavassa osoitettu rakennusoikeus on 4 230 k-m² ja
korkein sallittu kerrosluku on 6.
Kartta vuokrattavasta tontista on liitteenä.
Tontilla sijaitsevan rakennuksen kerrosalasta
Liikennelaitoksen sisäisten vuokrausten perusteella tontin maanvuokra
on laskettu pitäen perusteena käytettyä rakennusoikeutta, joka tontin
osalta on yhteensä 6 200 k-m². Tätä rakennusoikeuden määrää on
pidettävä vuokran määräytymisen perusteena myös nyt tehtävän
vuokrauksen osalta.
Vuokrausperusteet
Tontin vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömien vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta 42 euroa.
Hintatasossa 7/2013 (ind. 1891) laskettu kerrosneliömetrihinta on
794 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin
olisi tällöin 3,18 euroa/as-m²/kk.
Tontille toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai muista
asiakaspalvelutiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vastaavista
tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Muuten noudatettaisiin soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja.
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Vuokrausperusteiden määrittelyssä on käytetty vertailutietona Helsingin
uusien kantakaupungin projektialueiden vapaarahoitteisten vuokraasuntojen vuokrausperustehintoja. Lisäksi on otettu huomioon tontin
sijainti arvostetulla alueella kantakaupungissa, samoin se, että tontin
ympäristö on valmiiksi rakennettu, hyvien liikenneyhteyksien
tuntumassa ja lähellä ydinkeskustaa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaisesti
asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta.
Tontti esitetään vuokrattavaksi 31.12.2075 saakka. Tämän voidaan
katsoa olevan riittävän pitkä vuokra-aika ottaen lisäksi huomioon, että
esimerkiksi Länsisataman Jätkäsaaren alueelta luovutettavat tontit
vuokrataan pääsääntöisesti noin 60 vuodeksi.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Liitekartta, vuokrattava tontti 14486-49

Otteet
Ote
Kiinteistölautakunta

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 05.09.2013 § 445
HEL 2013-005967 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G3 S4, Töölönkatu 49

Päätös
A
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Lautakunta päätti vuokrata Kiinteistö Oy Auroranlinnalle (Y-tunnus
0689784-0) Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö)
korttelin 14486 tontin 49 (91-14-486-49, os. Töölönkatu 49, pinta-ala 1
411 m²) asuntotarkoituksiin ajaksi 1.9.2013 - 31.8.2043 alla olevin
sekä liitteestä nro 2 ilmenevin ehdoin:
1
Tammikuun 1. päivästä 2015 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että
perusvuosivuokra on 10 416 euroa vuodessa sekä sitä vastaava
perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkistetaan
kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen
kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä
100.
Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät
ovat 1.3., 15.4., 15.7. ja 15.10.
Kalenterivuodelta (1.1. - 31.12.) perittävä vuokra on 31.12.2014 saakka
196 967 euroa, jolloin vuokra-ajalta 1.9.2013 - 31.12.2014 perittävä
vuokra on 262 623 euroa.
Vuokranantajalla on oikeus korottaa sen lisäksi, mitä
vuokrasopimuksessa on mainittu, tontin maanvuokraa, mikäli vuokraalueelle toteutetaan asuin-, liike- tai niihin verrattavaa tilaa enemmän
kuin 6 200 k-m²².
(A1114-13)
Samalla lautakunta päätti merkitä tonttia 14486/49 koskevat sisäiset
vuokraukset (V4114-3 ja V4114-4, sopimusnumero 16570) päättymään
31.8.2013 sekä todeta, että edellä mainittujen sisäisten vuokrausten
perusteella mahdollisesti peritty vuokra tullaan palauttamaan
vuokralaiselle, mikäli sitä on peritty 31.8.2013 jälkeiseltä ajalta.
Lopuksi lautakunta päätti, että tontin 14486/49 vuokrasopimus
allekirjoitetaan vasta, kun vuokra-alueella sijaitsevan rakennuksen
kauppaa koskeva sopimus on Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Helsingin
kaupungin liikennelaitoksen välillä allekirjoitettu.
B
Samalla lautakunta päätti jatkaa tontin 14486/49 vuokrasopimuksen
vuokra-aikaa ja oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään
muutkin mahdollisesti tarvittavat muutokset vuokrasopimukseen
myöhemmin tehtävän kaupunginvaltuuston tontin vuokrausperusteita
koskevan päätöksen mukaisesti.
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C
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin
14486 tontin 49 (91-14-486-49, os. Töölönkatu 49, pinta-ala 1 411 m²)
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Tontin (AKe) 14486/49 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömien
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta 42 euroa.
Asuntotontille toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai muista
asiakaspalvelutiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vastaavista
tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438
kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 1230
V 27.11.2013, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjauksen
hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2013-008838 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 6.6.2013 päivätyn Helsingin
kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 27 260 brm² ja että
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
56 000 000 euroa huhtikuun 2013 kustannustasossa.
Hanke tulee rahoittaa Helsingin teatterisäätiön lainarahoituksella.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma 6.6.2013
Kustannusarvio (HKA) 5.6.2013
Helsingin teatterisäätiön hyväksyminen 18.6.2013

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 6.6.2013 päivätyn Helsingin
kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 27 260 brm² ja että
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
56 000 000 euroa huhtikuun 2013 kustannustasossa.
Hanke tulee rahoittaa Helsingin teatterisäätiön lainarahoituksella.
Tiivistelmä
Kaupunginteatterin teatterikiinteistön alkuperäinen osa on lähes 50
vuotta vanha. Vuosikorjaus- yms. huoltotoimenpiteistä huolimatta
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lisääntyvät talotekniset järjestelmävauriot häiritsevät talon toimintaa ja
voivat pahimmillaan aiheuttaa pitkäkestoisia esteitä toiminnalle.
Sisäilmaolosuhteet ovat osittain puutteellisia - mm. lämpötilan hallinta
on kesäaikana ongelmallista osassa tiloja.
Sähkötekniikka on osittain vanhentunutta ja varaosien huono
saatavuus vaikeuttaa korjaustöitä. Ulko- ja sisätilojen valaistus on
osittain puutteellista.
Kiinteistön talotekniset järjestelmät eivät ole hyötysuhteeltaan ja
energiatehokkuudeltaan nykyisellä vaatimustasolla.
Rakennusrunko on pääosin hyvässä kunnossa. Julkisivut ovat
säärasitukselle ja ilmansaasteille alttiina mutta kuntotutkimustiedon
valossa ne ovat suhteellisen hyvässä kunnossa.
Pääosin rakennustekniset korjaus- ja muutostarpeet liittyvät tulevassa
peruskorjaushankkeessa taloteknisten järjestelmien tilatarpeisiin ja
asennustöistä aiheutuvaan rakenteiden ennallistamis- /
uusimistarpeeseen.
Käyttäjän toiminnalliset muutostarpeet liittyvät pääasiassa
tilajärjestelyjen puutteisiin sekä keittiö- ja tarjoilupalvelujen ja -laitteiden
uusimiseen.
Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman tekniset
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä
tilakeskuksessa.
Esittelijä
Yleistä hankkeesta
Teatterikiinteistön alkuperäinen osa on lähes 50 vuotta vanha.
Vuosikorjaus- yms. huoltotoimenpiteistä huolimatta lisääntyvät
talotekniset järjestelmävauriot häiritsevät talon toimintaa ja voivat
pahimmillaan aiheuttaa pitkäkestoisia esteitä toiminnalle.
Sisäilmaolosuhteet ovat osittain puutteellisia - mm. lämpötilan hallinta
on kesäaikana ongelmallista osassa tiloja.
Sähkötekniikka on osittain vanhentunutta ja varaosien huono
saatavuus vaikeuttaa korjaustöitä. Ulko- ja sisätilojen valaistus on
osittain puutteellista.
Kiinteistön talotekniset järjestelmät eivät ole hyötysuhteeltaan ja
energiatehokkuudeltaan nykyisellä vaatimustasolla.
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Rakennusrunko on pääosin hyvässä kunnossa. Julkisivut ovat
säärasitukselle ja ilmansaasteille alttiina mutta kuntotutkimustiedon
valossa ne ovat suhteellisen hyvässä kunnossa.
Maanvastaisissa kellaritiloissa on todettu paikallisia kosteusvaurioita.
Pääosin rakennustekniset korjaus- ja muutostarpeet liittyvät tulevassa
peruskorjaushankkeessa taloteknisten järjestelmien tilatarpeisiin ja
asennustöistä aiheutuvaan rakenteiden ennallistamis- /
uusimistarpeeseen.
Teatterikiinteistö on julkinen yleisötila, jonka paloturvallisuuteen
liittyvissä järjestelmissä on puutteita. Yleisö- ja henkilökuntatilat eivät
täytä nykyisiä esteettömyysmääräyksiä.
Suuren näyttämön permanto- ja parvitasoilla ei ole lainkaan yleisö-wctiloja.
Käyttäjän toiminnalliset muutostarpeet liittyvät pääasiassa
tilajärjestelyjen puutteisiin sekä keittiö- ja tarjoilupalvelujen ja -laitteiden
uusimiseen.
Esiintyjille ei ole kuntosalia, ja nykyiset harjoitustilat ovat
mitoitukseltaan ja olosuhteiltaan puutteellisia. Rakennuksessa on vain
yksi neuvottelutila. Henkilökuntaravintolan ja suuren näyttämön kahvion
keittiöt ovat käyttöasteeseen nähden alimitoitettuja.
Piha-alueiden osalla on tarvetta parantaa valaistusta sekä pysäköintija pyöräsäilytysjärjestelyjä.
Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen
Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatiman kustannusennusteen mukaan
hankkeen rakennuskustannukset ovat 56 000 000 euroa
arvonlisäverottomana eli 2 054 euroa/brm². Kustannukset ovat
huhtikuun 2013 hintatasossa.
Vuokravaikutus
Kaupunginteatterirakennus on Helsingin kaupunginteatterille
vuokrakohde, jonka peruskorjauksen kiinteistöviraston tilakeskus
toteuttaa, mutta teatterisäätiö huolehtii hankkeen lainarahoituksesta.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em.
kustannusten perusteella on:
Nykyinen pääomavuokra on 8,71 euroa/htm² eli 178 978,85 euroa/kk.
Mikäli kaupunki vastaisi hankkeen rahoittamisesta, tuleva
peruskorjauksen jälkeinen pääomavuokra olisi 18,60 euroa/htm² eli
445 042,00 euroa/kk. Vuokrakustannus on laskettu 3 prosentin korolla.
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Teatterisäätiön lainalla rahoitettavana hankkeen pääomakustannukset
riippuvat peruskorjauksen osalta lainarahoituksen ehdoista.
Laskennallisesti kohteessa on 23 927 m² huoneistoalaa (= vuokranmaksupinta-ala).
Helsingin kaupunginteatteri vastaa näin kohteen ylläpitokustannusten
lisäksi nykyisistä ja peruskorjauksesta aiheutuvista
pääomakustannuksista..
Väistötilat
Teatteri työllistää vakituisessa työsuhteessa noin 260 henkilöä.
Henkilöstö on tarkoitus pitää töissä koko peruskorjauksen ajan. Koska
rakennus tyhjennetään peruskorjauksen ajaksi, tarvitsee teatteri
toiminnalleen väistötilat.
Väistötilamahdollisuuksia ei ole vielä ollut mahdollista enemmälti
kartoittaa eikä arvioida niiden kustannuksia.
Hankkeen toteutus ja aikataulu
Kaupunginhallituksen ehdotuksessa vuoden 2014 talousarvioksi ja
vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmaksi hanke on esitetty
toteutettavaksi Helsingin teatterisäätiön lainarahoituksella.
Hankesuunnitelmassa esitetyn lisäksi kaupunginteatterin
peruskorjaukseen liittyy erillisenä hankkeena teatteritekniikan
uusiminen. Sen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa.
Peruskorjauksen ja teatteritekniikan uusimisen rahoittaminen säätiön
ottamalla lainarahoituksella edellyttää kaupungin takausta. Takausasia
tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Hankesuunnitelman mukaan rakentamisen suunnitellaan alkavan
keväällä 2015 ja työn valmistuvan talvella 2017.
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja tilaa
rakennuttamistehtävät kilpailuttamaltaan rakennuttajakonsultilta.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen lukuun ottamatta
hankkeen rahoitusta, jonka osalta on päädytty Helsingin teatterisäätiön
lainaan perustuvaan rahoitukseen. Väistötiloja koskeva kysymys tulee
ratkaista erikseen.
Hankesuunnitelman hyväksymistä koskeva esitys on laadittu
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma 6.6.2013
Kustannusarvio (HKA) 5.6.2013
Helsingin teatterisäätiön hyväksyminen 18.6.2013

Tiedoksi
Helsingin teatterisäätiö
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1194
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-008838 T 10 06 00

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

Kiinteistölautakunta 27.06.2013 § 349
HEL 2013-008838 T 10 06 00

Kiinteistökartta G3 T4, Ensi linja 2

Päätös
Lautakunta päätti
- esittää kaupunginhallitukselle 6.6.2013 päivätyn Helsingin
kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 27?260 brm² ja että
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rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
56?000?000 euroa huhtikuun 2013 kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.
Kiinteistölautakunta katsoo, että kaupunginteatterin
väistötilavaihtoehtoja pohdittaessa tulisi selvittää Suvilahden
kaasukellojen muutenkin edessä olevan ja jo teknisesti suunnitellun
remontin yhdistäminen asiaan. Muuratun kaasukellon korjaaminen
teatteritilaksi palvelisi kaupunginteatteria ja olisi rakennuksen
jatkokäyttöäkin ajatellen perusteltu investointi. Metallisen kaasukellon
sisälle sijoitettavat tukitilat olisivat myös Suvilahden kehittyvän
toiminnan kannalta hyödyllisiä.
Käsittely
27.06.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:
Päätösehdotukseen lisätään uusi viimeinen kappale.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832
pekka.talonpoika(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 1231
V 27.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2013-003275 T 00 01 06

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

myöntää Teppo Härköselle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä
valita Juho Kuokkasen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

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

myöntää Teppo Härköselle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä
valita Juho Kuokkasen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
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Teppo Härkönen pyytää 23.10.2013 vapautusta käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä henkilökohtaisten syiden ja työesteiden vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Teppo Härkösen
käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 06.11.2013 § 379
HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti
1.
2.

myöntää Merja Korpelalle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä
valita Arto Alajoutsijärven uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 1232
Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä
HEL 2013-012970 T 02 07 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen
varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit,
Helsingin Stadion Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi
vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,71 euroa, joka
vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2013 erääntyvää
lyhennyksen määrää.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen
varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit,
Helsingin Stadion Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi
vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,71 euroa, joka
vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2013 erääntyvää
lyhennyksen määrää.
Esittelijä
Kaupunginjohtaja toteaa, että talousarvion kohtaan 8 22 21,
arvopaperit, on varattu 300 000 euron määräraha Helsinki Stadion
Oy:n osakkeiden merkitsemiseen. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön
osakekannasta 85 %. Merkintä perustuu kaupunginvaltuuston 9.5.2001
tekemään päätökseen Töölön jalkapalloareenan vastaanottamisesta
aiheutuvista toimenpiteistä ja vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta
osakepääomaksi vuosittain lainan lyhennystä vastaavalla määrällä eli
299 000,71 eurolla. Määrärahan käyttämisestä tehdään päätös
vuosittain.
Esittelijä
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vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi
Talousuunnittelu- ja varainhallinta
Taloushallintapalvelu
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§ 1233
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle
liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen
HEL 2013-007447 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013
talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn
käytettäväksi
 1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Rakennusviraston esitys, 29.5.2013
Puotilan liityntäpysäköinti, karttaote
Siilitien liityntäpysäköinti, karttaote

Otteet
Ote
Rakennusvirasto

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013
talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn
käytettäväksi
 1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.
Esittelijä
Rakennusvirasto on toteuttanut liityntäpysäköintialueita vuodesta 2011
alkaen. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialue ja
Muuntajankadun liityntäpysäköintialue ovat valmiit. Puotilan
metroaseman liityntäpysäköintialueesta on rakennettu Itäväylän
eteläpuolinen alue.
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Vuonna 2013 toteutetaan Puotilan metroaseman Itäväylän
pohjoispuolella sijaitseva liityntäpysäköintialue ja Siilitien metroaseman
yhteydessä sijaitsevat liityntäpysäköintialueet. Puotilassa on kyse
nykyisten liityntäpysäköintialueiden laajentamisesta ja Siilitiellä
metroaseman läheisyyteen sijoittuvien uusien pysäköintipaikkojen
rakentamisesta. Vuonna 2014 toteutetaan loput Siilitien uusista
pysäköintipaikoista.
Määrärahan arvioitu kokonaistarve vuonna 2013 on 1,53 milj. euroa,
josta kaupunginvaltuuston 30.1.2013, § 20, myöntämä ylitysoikeus on
0,53 milj. euroa.
Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi
rakennusviraston käyttöön vuoden 2013 talousarvion alakohdasta
8 03 20, liityntäpysäköinti, 1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden
toteuttamiseen.
Esittelijä toteaa, että liityntäpysäköinnin toteuttamiseen tarvittava
1 000 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden
2013 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn
käytettäväksi.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Rakennusviraston esitys, 29.5.2013
Puotilan liityntäpysäköinti, karttaote
Siilitien liityntäpysäköinti, karttaote

Otteet
Ote
Rakennusvirasto

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi
Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 1234
Lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen
luonnoksista
HEL 2013-013276 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan
lausunnon:
Kaupunginhallitus pitää hyvänä uudistuksena, että maakunnan visio ja
strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja strategiset valinnat
(maakuntaohjelma 2014–2017) on ensimmäistä kertaa laadittu
Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen yhteistyönä ja laajassa
sidosryhmäyhteistyössä, mikä luo hyvän pohjan yhteisten
maakunnallisten tavoitteiden toteuttamiselle tulevina vuosina.
Strategiset valintojen tekemisessä on pohjana käytetty analyysia
kuntien strategisista kehittämistavoitteista ja painopisteistä, mitä
voidaan pitää myönteisenä.
Alueiden kehittäminen on ensisijaisesti kuntien ja valtion vastuulla.
Keskeinen rooli tulee olemaan ohjelman toteutussuunnitelmalla, kun
tehtäviä strategisia valintoja kootaan kärkihankekokonaisuuksiksi ja
toimenpiteiksi. On välttämätöntä, että toimeenpano tehdään avoimessa
vuorovaikutuksessa kuntien päättäjien, elinkeinon kehittäjien, yritysten,
koulutussektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa. Tulee
myös huomioida ne toimenpiteet, mitä on sovittu tehtäväksi valtion ja
kuntien erillisohjelmissa kuten INKA-ohjelmassa ja metropolipolitiikan
eri aiesopimuksissa.
Strategisissa valinnoissa on kiinnitetty huomiota ohjelman toteutuksen
kannalta eri EU-rahoitusvälineiden ja kansallisen rahoituksen väliseen
työnjakoon sekä eri rahoitusohjelmien hyödyntämiseen. Tavoitteisiin
pääseminen edellyttää kärkitoimintojen osin mittavaakin rahoitusta.
Ohjelman toteutuksen rahoitusmahdollisuudet on varmistettava
yhteistyöllä ja koordinoimalla monista lähteistä saatava rahoitus
esitetyille toimenpiteille. On syytä tarkastella myös sitä, ovatko esitetyt
toimenpiteet realistisia toteuttaa saatavissa olevalla rahoituksella.
Vaihtoehtoiset toteuttamismallit olisi hyvä tuoda esiin. Painopisteitä ja
toimenpiteitä voisi priorisoida vielä vahvemmin ja suunnata toimintaa
keskeisiin hankkeisiin ja innovaatiokeskittymiin.
Yleisesti ottaen ohjelmaluonnoksessa on paljon hyviä tavoitteita, mutta
niiden toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tulee konkretisoida
jatkossa.
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Uudenmaan visio ja strategiset tavoitteet 2040
Maakunnan visio olla Itämeren alueen kärjessä taloudellisen ja
henkisen kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä on hyvä, mutta
pyrkimyksenä tulee lisäksi olla myös Euroopan ja maailman
mittakaavassa kärjessä älykkään kasvun ja innovaation alueilla.
Venäjän ja Aasian tärkeä merkitys Suomen ja Uudenmaan taloudelle ja
kehittämiselle tulee huomioida jatkossa systemaattisesti myös
ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa.
Yhteistyö laajan kehityskolmion Hämeen, Päijät-Hämeen ja
Uudenmaan kesken sekä vuorovaikutus ja yhteistyö Tallinnan,
Tukholman ja Pietarin kanssa on kannatettavaa, mutta ohjelman tulee
tukea myös Helsingin metropolialueen kansallisen ja kansainvälisen
saavutettavuuden kehittämistä.
Maakunnallinen visio on vaikea saavuttaa, mikäli alueella ei kiinnitetä
riittävää huomiota yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseen ja
ydinalueiden tiivistämiseen. On myös keskeistä ymmärtää seudun
ydinalueen rooli koko maakunnan kasvun mahdollistajana.
Strategiset valinnat 2014–2017
1. Kasvun mahdollisuudet
Älykkään erikoistumisen strategioita on hyödynnetty kasvun
mahdollisuuksissa. On hyvä, että älykäs erikoistuminen ja
metropolialueen hyvät edellytykset toimia uusien innovaatioiden
kehitysympäristöinä on huomioitu. Kasvun mahdollisuuksissa tulisi
media- ja pelialan lisäksi huomioida myös erityisesti matkailu ja luovat
alat. Cleantech, ICT, matkailu, hyvinvointialat ja muotoilu ovat Helsingin
ja pääkaupunkiseudun kannalta avaintoimialoja ja niiden painoarvoa
tulisi ohjelmassa lisätä. Venäjän rinnalle esim. matkailualan
kehittämisessä pitäisi nostaa Aasia (Japani, Kiina, Korea). Kasvun
mahdollisuuksissa tulee huomioida Helsingin seudun ja valtion välinen
kasvusopimus ja sen tavoitteet.
1.1. Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut
Uudenmaan innovaatiotoiminnan vahvuus on avoimet, tosielämän
kehitysympäristöihin perustuvat toimintamallit, joilla voidaan tukea sekä
paikallisia että kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita.
Ohjelmaluonnoksen keskeisen innovaatiokeskittymän (T3, Aviapolis ja
Helsingin hubit) ohella siinä tulee tunnistaa myös alueen yliopistoihin ja
korkeakouluihin liittyvä innovaatiopotentiaali kokonaisuutena. On
tärkeää, että yliopistot ja korkeakoulut tekevät yhteistyötä ja että näiden
toteuttama korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistyö voidaan valjastaa
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

41/2013

94 (206)

Kj/5
18.11.2013
alueen kehittämisen käyttövoimaksi. Tällä hetkellä tätä yhteistyötä
toteutetaan Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka –tutkimus ja
yhteistyöohjelman puitteissa. Tiivis yhteistyö on tarpeen myös muuten
korkeakoulujen, kuntien ja pk-sektorin toimijoiden välillä.
Helsingin kaupunki panostaa omalta osaltaan omiin
innovaatiokeskittymiinsä ja toivoo ohjelman toimenpiteiden tukevan sen
toimintaa ja tavoitteita. Helsinki on mukana toteuttamassa 6AikaAvoimet ja ketterät kaupungit -ohjelmaa yhdessä kuuden suurimman
kaupungin kesken sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman
Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja Tulevaisuuden terveys painopisteiden mukaisessa kehittämistoiminnassa.
Innovaatiorakenteiden verkottamisessa ovat Helsingin kannalta tärkeitä
myös Tallinna ja Viro ja tämä edellyttää kohdennettuja toimia jatkossa.
Toimet täsmentyvät OECD:n Helsinki-Tallinna innovaatioympäristön
arvioinnin ja suositusten valmistuttua vuoden 2013 lopussa.
1.2. Uusiutuva yritystoiminta
Tässä ohjelmakohdassa tulee olla painopisteenä start-up yritysten ja
kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten osaamisen tukeminen
ottaen huomioon myös luovat alat sekä matkailualan yritykset.
Maahanmuuttajayrittäjille tulee suunnata yritysneuvontapalveluja ja
erityistukea esim. kansainvälistymiseen. Tärkeää on myös kehittää ja
selkeyttää yrityksille suunnattavia palveluita. Tarvitaan esimerkiksi
yrityksille palveluja tarjoavista toimijoista koostuvien ns.
yrityspalveluekosysteemien kehittämistä, johon liittyy esim. palvelujen
asiakaslähtöisyyden kehittäminen, tiedonvaihto ja asiakkaan
ohjaaminen toimijoiden kesken sekä palvelujen tarjoajien
erikoistuminen. Maahanmuuttajayrittäjät ovat myös kasvava ryhmä,
joiden erityis-osaamista tulisi hyödyntää. Yrittäjyyskasvatusta tulee
mahdollisuuksien mukaan lisätä hyvässä yhteistyössä koulu- ja
yliopistosektorin sekä kuntien kanssa.
Uudenmaan pitkä rannikko on merkittävältä osin ollut saaristo-lain
nojalla haasteelliseksi tulkittua aluetta, jonne on ollut mahdollista
kohdentaa rakennetukea. Merellisyyden hyödyntäminen on Helsingin
strategiaohjelmassa 2013-2016 toimenpiteenä mm. virkistykseen ja
matkailuun suuntautuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kasvun
myötä. Myös Uusimaa-ohjelmassa on toivottavaa ottaa saaristoalueen
kehittäminen huomion kohteeksi.
1.3. Ympäristöliiketoiminta – Cleantech
Cleantech on osa vihreää taloutta ja yksi Suomen nopeimmin
kasvavista toimialoista ja vahvasti vientivetoinen. Alalla on valmiuksia
hyödyntää uusia innovaatioita ja erityisesti Cleantech- ja ICT-sektorin
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yhteistyössä voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Ympäristöteknologia,
energiatehokkuus, kierrätys ja jätteenkäsittely, vedenkäsittely ja
kestävä liikenne ovat tärkeitä osaamisalueita. Helsingin kaupungilla on
paljon osaamista Cleantech-toimintaan liittyen ja toimintaa toteutetaan
hyvässä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, tytäryhteisöjen,
elinkeinoelämän edustajien sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.
Cleantech-toimintaan ja -osaamiseen liittyen tulee kiinnittää huomiota
myös julkisten hankintojen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään lisäksi
kuuden suurimman kaupungin 6Aika-ohjelmassa.
1.4. Urbaani ruokahuolto
Tavoite urbaanin ruokahuollosta on hyvä. Helsingin kaupunki pyrkii
omalta osaltaan tukemaan tavoitetta yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
1.5. Kasvua Idästä
Euroopassa jatkunut talouskriisi on nostanut Venäjän ja Aasian
merkitystä globaalin talouden näkökulmasta. Venäjän matkailun
huomioimista ja sen eteen tehtäviä ponnisteluja on hyvä painottaa,
mutta samalla on huomioitava Aasian markkinoiden kasvava merkitys.
Panostuksia ja toimenpiteitä tulisi myös tähän osoittaa.
Maahanmuuttajayritysten potentiaalista osaamista kannattaa pyrkiä
hyödyntämään esim. matkailusektorilla.
Pohjoinen kasvukäytävä on yksi hyvä kehittämiskohde Tallinnan
suunnan kehittämisen ohella. Helsingin kannalta keskeisiä
kehityskäytäväkokonaisuuksia mainittujen lisäksi ovat HelsinkiHämeenlinna-Tampere käytävä, sekä RailBaltica Growth Corridor.
Ohjelmaluonnokseen sisältyy tärkeä havainto kaupan ja logistiikan
toimivuudesta ja logistiikka-alueiden sijaitsemisesta hajallaan. Seudun
ja kaupunkien logistiikan kehittäminen on toistaiseksi jäänyt liian
vähälle huomiolle. Logistiikkakeskusten yhteistyötä ja keskittymistä
tulisi tukea jatkossa liikennepoliittisista ja ympäristösyistä. Mm.
rautatiekuljetusten osuuden lisäämistä on tuettava, mikä edellyttää
intermodaaliterminaalien verkoston kehittämistä.
2. Toimiva arki
Toimivan arjen perusedellytykset liittyvät liikkumiseen, asumiseen,
elinympäristöön sekä työhön ja toimeentuloon.
Uusimaa-ohjelman luonnoksessa tuodaan selkeästi esiin pyrkimys
ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämä on sosiaali- ja
terveystoimen kannalta kannatettavaa. Ihmisten ja alueen turvallisuus
tuodaan esille vain liikenteen turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus
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on monitahoinen ja merkittävä ihmisten hyvinvointiin ja alueen
vetovoimaisuuteen liittyvä tekijä, jonka tuomista ohjelmassa esiin
laajemmin voisi harkita.
Liikenteen, asumisen ja maankäytön kysymyksiä varten on Helsingin
seudulla laadittu kuntien ja valtion välinen maankäytön,
aluerakentamisen ja liikenteen MAL-aiesopimus vuosille 2012-2015.
Ohjelman keinoin on tärkeä tukea MAL-aiesopimuksen toteuttamista.
Tavoitteen toteuttaminen vaatii laajaa ja monipuolista yhteistyötä eri
toimijoilta ja on siltä osin haasteellinen. Toimivan arjen strategisessa
valinnassa on osittain samansuuntaisia toimenpiteitä kuin on esitetty
kohdassa kestävä luonnontalous. Näiden yhdistämistä tulisi tavoitella
ohjelma-asiakirjassa.
2.1. Viisas ja sujuva liikkuminen
Tässä tavoitteessa ja sen toimenpiteissä tulee huomioida kaikki ne
valtakunnalliset hankkeet ja sopimukset, mitä valtio ja kunnat ovat
tehneet. On tärkeää, ettei päällekkäisiä ja toisiinsa nähden ristiriitaisia
toimenpiteitä toteuteta. Tavoitteen ehdotetuista toimenpiteistä monet
ovat jo osittain tekeillä ja monet toimenpiteet vaativat niin suuria
panostuksia, ettei niiden toteuttamiseen näkyvissä olevilla
rahoitusinstrumenteilla ole ehkä edellytyksiä lähitulevaisuudessa
toteuttaa. Sinänsä viisas ja sujuva liikkuminen on kannatettava tavoite.
2.2. Viihtyisä asuminen ja elinympäristö
Ohjelmassa segregaatiokehitys mainitaan asuinalueiden
näkökulmasta. Tähän liittyy syrjäytymiskehitys, jonka ehkäisykeinona
mainitaan ensisijassa työelämän uudistaminen. Syrjäytyminen on
yhteydessä ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroihin. Varsinkin
kaupungeissa asukkaiden väliset sosioekonomiset terveys- ja
hyvinvointierot ovat suuria. Erojen pienentämiseen voidaan vaikuttaa
työelämän kehittämisen lisäksi myös muilla keinoin, kuten esimerkiksi
koulutustason nostamisella.
Uudenmaan ja erityisesti Helsingin seudun väestönkasvu jatkuu ja
ylläpitää tarvetta asuntojen rakentamiseen erityisesti
pääkaupunkiseudulla. Asuntotuotannon edellytysten lisäksi tulee
huolehtia asuinympäristön laadusta ja luonnon monimuotoisuuden
säilymisestä. Tavoite on kannatettava. Elin- ja asuinympäristön laadun
kehittämisen toimenpiteiden toteuttamiseksi on hyvä tarkastella esim.
EU:n rahoituksen hyödyntämistä.
Helsingin kaupunki kiirehtii maakunnallisen viherstrategian laadintaa ja
pitää erittäin suotavana, että sen onnistumiseksi maakunnallisen
viherstrategia laatimistyö tehdään yhdessä myös Helsingin kaupungin
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edustajien kanssa. Erityisesti uusimaalainen kulttuuriympäristö ja maisema kaipaavat entistäkin vahvempaa roolia osana viherstrategiaa.
Lisäksi Helsinki haluaa korostaa yhteistyön merkitystä ja
toimenpiteiden sekä keinovalikon luomista, jotta kuntarajat ylittävää
liikunta- ja virkistyspaikkojen käyttöä saadaan aidosti kasvatettua.
2.3. Hyvää työtä
Toiminnan tavoite, työllisyysasteen nostaminen ja työelämän laadun
parantaminen on hyvä. Helsingin kaupunki tekee omalta osaltaan työtä
tavoitteen saavuttamiseksi ja kantaa huolta mm. maahanmuuttajien ja
nuorten työllistämisestä, kotouttamisesta ja neuvonnasta. Elinikäinen
oppiminen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ovat
tärkeitä toimenpiteitä ja ne ovat mukana myös Suomen
rakennerahasto-ohjelman tavoitteissa.
Väestön ikääntymiseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon
työvoimatarpeen kasvu tulevaisuudessa, joka on merkittävä haaste
sosiaali- ja terveystoimelle, samoin kuin nuorison työllistäminen ja
maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Näiden sisältyminen
ohjelmaan on kannatettava.
2.4. Maahanmuutto ja kotoutuminen
Tavoite edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Maahanmuuttoa ja
maahanmuuttajia koskevista toimenpiteistä tulee hyvissä ajoin
neuvotella kaupunkien maahanmuuttoasioista vastaavien toimijoiden
kanssa. Muutoin vaarana on toimenpiteiden irrallisuus valtion ja kuntien
välisistä sopimuksista ja muista toimista, joilla maahanmuuttoon ja
maahanmuuttajiin kohdistuvia toimia halutaan edistää. Toiminnan
toimenpiteiden toteutuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää EU:n rahoitusta.
2.5. Paikallisuus, lähidemokratia ja nuorten osallistuminen
Nuorten osallistumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan
Helsingin kaupungin toimenpiteillä eri hallintokunnissa ja se on tärkeää
ja kannatettavaa toimintaa myös Uusimaa-ohjelmassa. Helsingin
kaupunki kehittää omalta osaltaan asukasosallistumista ja -toimintaa.
Kaupunki tukee myös ehdotettua toimintaa, jolla
kaupunginosayhdistykset voivat yhdessä asukkaiden kanssa toteuttaa
EU:n rakennerahasto-ohjelmassa olevaa asukaslähtöistä
yhteistoimintaa. On tärkeää, että Uusimaa-ohjelma tukee ja
mahdollistaa tätä toimintaa. Myös tämän toiminnan toimenpiteiden
toteuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupunkien ao. toimijoiden
kanssa.
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Avoin data ja sen potentiaali on tunnistettu ohjelmassa. Erilaisia
julkishallinnon tietoaineistoja avaamalla pyritään edistämään paitsi
tietojen varaan rakentuvaa liiketoimintaa, myös demokratiaa,
osallistumista ja osallisuutta. Jälkimmäinen näkökulma korostuu
esimerkiksi päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun liittyvien
tietoaineistojen avaamisessa. Myös tämä näkökulma on hyvä
huomioida ohjelmassa.
3. Kestävä luonnontalous
Ilmastonmuutos on vakava uhka ja Helsingin kaupunki suhtautuu
vakavasti sen tuomiin muutoksiin sekä varautuu ilmastonmuutoksen
vaikutusten aiheuttamien toimenpiteiden toteuttamiseen siltä osin kun
se on mahdollista. Kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan sekä
Itämeri-strategian että Itämeri-haasteen toteuttamiseen. Esitettävät
toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta osin keskenään
samansuuntaisia. Toimenpiteitä olisi tarkoituksenmukaista yhdistää
kohdan 2 (Toimiva arki) toimenpiteiden kanssa.
3.1. Monimuotoinen luonto ja luonnonvarat
Toiminnan tavoitteena on maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten
parantamiseen ja metsien moninaiskäyttöön, luonnon
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen
panostaminen. Tavoite on hyvä.
Luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen
panostamisen lisäksi tulee huolehtia maakunnallisella tasolla
arvokkaiden luontoalueiden suojelemisesta ja säilyttämisestä. Helsingin
kaupunki edistää toiminnassaan jo nyt Uusimaa-ohjelman toimenpiteitä
kestävästä luonnontaloudesta monin eri tavoin Helsingissä sekä
kaupungin omistamilla alueilla muualla Uudellamaalla. Näitä
ulkoilualueina hoidettavia alueita on yhteensä noin 12 000 hehtaaria.
3.2. Vesien ja Itämeren tila paremmaksi
Uudenmaan vesien tila on selvästi muuta maata huonompi erityisesti
joet ja Suomenlahden rannikkovedet ovat heikossa tilassa. Uudenmaan alueen kuormituksen vähentämistoimenpiteet ovat tärkeitä koko
Suomenlahden, mutta erityisesti omien rannikkovesiemme tilan
parantamiseksi. Helsingin kaupunki tukee esitettyjä toimenpiteitä tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Helsinki on mukana yhteistyössä
HELCOM:n toimintaohjelman mukaisissa toimissa ja haluaa
mahdollisuuksiensa mukaan myös jatkossa tukea toiminnan tavoitteita.
Toimenpiteet ovat Itämeri-strategian mukaisia.
3.3. Ympäristöviisaat elintavat
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Helsingin kaupunki tukee esitettyjä toimenpiteitä ja on jo omalta
osaltaan jo toteuttanut monia samansuuntaisia toimenpiteitä.
3.4. Hiilineutraali Uusimaa
Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen vähentää ilmaston
lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonepäästöjä oleellisesti (80 - 90 %)
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteena on
hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2050.
Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt panostavat lähivuosina
merkittävästi siihen, että Helsinki omalta osaltaan tukee tavoitetta
hiilineutraalista yhteiskunnasta. Parhaillaan laaditaan selvitystä siitä,
että millä keinoilla kustannustehokkaimmin päästään kaupungin
tavoitteiseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020
mennessä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta toteutetaan
yhteistä MAL-sopimusta.
Helsingin kaupunki tukee esitettyjä maakunnallisia toimenpiteitä mutta
huomauttaa, että esitetyt toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia ja
merkittäviä haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Päästövähennyksiä varten tulisi määritellä myös välitavoitteet vuosille
2020 ja 2030.
Ympäristöselostus
Ohjelman ympäristöselostus on toteutettu laaja-alaisena vaikutusten
arviointina, mikä on myönteistä. Arviointi on luonnollisesti haasteellista,
koska ohjelma on periaatetason suunnitelma eikä saatavilla ole tietoa
siitä, missä määrin eri tahot ohjelmaan sitoutuvat ja sitä tulevat
toteuttamaan. Samoin monet merkittävät ratkaisut ovat auki, kuten
kuntarakennemuutoksen mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten
arvioinnissa voitaisiin kuitenkin nykyistä enemmän käsitellä eri
vaikutusten keskinäisiä sidoksia ja mahdollisia ristiriitoja.
Ohjelmaluonnoksen vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin
arvioidaan myönteisiksi. Sen sijaan kuntatalouteen ja alueelliseen
yhdenvertaisuuteen vaikutukset arvioidaan sekä myönteisiksi että
kielteisiksi. Tältä osin suunnitelmaa lienee vielä syytä pohtia kielteisten
vaikutusten minimoimiseksi. Näistä merkittävimmät ovat kunnille
aiheutuvat lisäkustannukset.
Uusimaa-ohjelmalla on tehdyn ympäristön vaikutusten arvioinnin
mukaan pääasiassa myönteisiä vaikutuksia. Cleantech ja hiilineutraali
Uusimaa sisältävät toimenpiteitä, joiden vaikutukset ovat erityisen
myönteisiä. Energian käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset ovat
ymmärrettäviä suhteessa pyrittyyn talouskasvuun. Vaikutusten
arvioinnissa sitä vastoin Kasvua idästä -toimenpide näyttäisi
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aiheuttavan pääasiassa kielteisiä vaikutuksia luonnonoloihin ja
luonnonvaroihin, aluerakenteeseen ja ympäristöön sekä
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä voidaan pitää yllättävänä
tuloksena. Arvio on syytä avata ja tuoda esiin päätelmään johtaneet
näkökohdat. Tarkastelujakson aikana vuosina 2014–2017 kasvu idästä
tuskin saavuttaa sellaisia mittasuhteita, jossa vaikutukset toteutuisivat
arvioidun kielteisinä.
Käsittely
Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Kohdassa 3.4 Hiilineutraali Uusimaa, lisätään viimeisen
kappaleen (43) loppuun:
Päästövähennyksiä varten tulisi määritellä myös välitavoitteet vuosille
2020 ja 2030.
Kannattajat: Sirpa Puhakka

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdassa 3.4 Hiilineutraali Uusimaa, lisätään viimeisen
kappaleen (43) loppuun: Päästövähennyksiä varten tulisi määritellä
myös välitavoitteet vuosille 2020 ja 2030.
Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu
Rauhamäki, Laura Rissanen
Ei-äänet: 9
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Tuomas Kurttila, Björn
Månsson, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Kousan vastaehdotuksen
mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 14.10.2013
Uusimaa-ohjelman luonnos
Ympäristöselostuksen luonnos
Osa päätöshistoriaa

Otteet
Ote
Uudenmaan liitto

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan
lausunnon:
Kaupunginhallitus pitää hyvänä uudistuksena, että maakunnan visio ja
strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja strategiset valinnat
(maakuntaohjelma 2014–2017) on ensimmäistä kertaa laadittu
Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen yhteistyönä ja laajassa
sidosryhmäyhteistyössä, mikä luo hyvän pohjan yhteisten
maakunnallisten tavoitteiden toteuttamiselle tulevina vuosina.
Strategiset valintojen tekemisessä on pohjana käytetty analyysia
kuntien strategisista kehittämistavoitteista ja painopisteistä, mitä
voidaan pitää myönteisenä.
Alueiden kehittäminen on ensisijaisesti kuntien ja valtion vastuulla.
Keskeinen rooli tulee olemaan ohjelman toteutussuunnitelmalla, kun
tehtäviä strategisia valintoja kootaan kärkihankekokonaisuuksiksi ja
toimenpiteiksi. On välttämätöntä, että toimeenpano tehdään avoimessa
vuorovaikutuksessa kuntien päättäjien, elinkeinon kehittäjien, yritysten,
koulutussektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa. Tulee
myös huomioida ne toimenpiteet, mitä on sovittu tehtäväksi valtion ja
kuntien erillisohjelmissa kuten INKA-ohjelmassa ja metropolipolitiikan
eri aiesopimuksissa.
Strategisissa valinnoissa on kiinnitetty huomiota ohjelman toteutuksen
kannalta eri EU-rahoitusvälineiden ja kansallisen rahoituksen väliseen
työnjakoon sekä eri rahoitusohjelmien hyödyntämiseen. Tavoitteisiin
pääseminen edellyttää kärkitoimintojen osin mittavaakin rahoitusta.
Ohjelman toteutuksen rahoitusmahdollisuudet on varmistettava
yhteistyöllä ja koordinoimalla monista lähteistä saatava rahoitus
esitetyille toimenpiteille. On syytä tarkastella myös sitä, ovatko esitetyt
toimenpiteet realistisia toteuttaa saatavissa olevalla rahoituksella.
Vaihtoehtoiset toteuttamismallit olisi hyvä tuoda esiin. Painopisteitä ja
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toimenpiteitä voisi priorisoida vielä vahvemmin ja suunnata toimintaa
keskeisiin hankkeisiin ja innovaatiokeskittymiin.
Yleisesti ottaen ohjelmaluonnoksessa on paljon hyviä tavoitteita, mutta
niiden toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä tulee konkretisoida
jatkossa.
Uudenmaan visio ja strategiset tavoitteet 2040
Maakunnan visio olla Itämeren alueen kärjessä taloudellisen ja
henkisen kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä on hyvä, mutta
pyrkimyksenä tulee lisäksi olla myös Euroopan ja maailman
mittakaavassa kärjessä älykkään kasvun ja innovaation alueilla.
Venäjän ja Aasian tärkeä merkitys Suomen ja Uudenmaan taloudelle ja
kehittämiselle tulee huomioida jatkossa systemaattisesti myös
ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa.
Yhteistyö laajan kehityskolmion Hämeen, Päijät-Hämeen ja
Uudenmaan kesken sekä vuorovaikutus ja yhteistyö Tallinnan,
Tukholman ja Pietarin kanssa on kannatettavaa, mutta ohjelman tulee
tukea myös Helsingin metropolialueen kansallisen ja kansainvälisen
saavutettavuuden kehittämistä.
Maakunnallinen visio on vaikea saavuttaa, mikäli alueella ei kiinnitetä
riittävää huomiota yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseen ja
ydinalueiden tiivistämiseen. On myös keskeistä ymmärtää seudun
ydinalueen rooli koko maakunnan kasvun mahdollistajana.
Strategiset valinnat 2014–2017
1. Kasvun mahdollisuudet
Älykkään erikoistumisen strategioita on hyödynnetty kasvun
mahdollisuuksissa. On hyvä, että älykäs erikoistuminen ja
metropolialueen hyvät edellytykset toimia uusien innovaatioiden
kehitysympäristöinä on huomioitu. Kasvun mahdollisuuksissa tulisi
media- ja pelialan lisäksi huomioida myös erityisesti matkailu ja luovat
alat. Cleantech, ICT, matkailu, hyvinvointialat ja muotoilu ovat Helsingin
ja pääkaupunkiseudun kannalta avaintoimialoja ja niiden painoarvoa
tulisi ohjelmassa lisätä. Venäjän rinnalle esim. matkailualan
kehittämisessä pitäisi nostaa Aasia (Japani, Kiina, Korea). Kasvun
mahdollisuuksissa tulee huomioida Helsingin seudun ja valtion välinen
kasvusopimus ja sen tavoitteet.
1.1. Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut
Uudenmaan innovaatiotoiminnan vahvuus on avoimet, tosielämän
kehitysympäristöihin perustuvat toimintamallit, joilla voidaan tukea sekä
paikallisia että kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita.
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Ohjelmaluonnoksen keskeisen innovaatiokeskittymän (T3, Aviapolis ja
Helsingin hubit) ohella siinä tulee tunnistaa myös alueen yliopistoihin ja
korkeakouluihin liittyvä innovaatiopotentiaali kokonaisuutena. On
tärkeää, että yliopistot ja korkeakoulut tekevät yhteistyötä ja että näiden
toteuttama korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistyö voidaan valjastaa
alueen kehittämisen käyttövoimaksi. Tällä hetkellä tätä yhteistyötä
toteutetaan Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka –tutkimus ja
yhteistyöohjelman puitteissa. Tiivis yhteistyö on tarpeen myös muuten
korkeakoulujen, kuntien ja pk-sektorin toimijoiden välillä.
Helsingin kaupunki panostaa omalta osaltaan omiin
innovaatiokeskittymiinsä ja toivoo ohjelman toimenpiteiden tukevan sen
toimintaa ja tavoitteita. Helsinki on mukana toteuttamassa 6AikaAvoimet ja ketterät kaupungit -ohjelmaa yhdessä kuuden suurimman
kaupungin kesken sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman
Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja Tulevaisuuden terveys painopisteiden mukaisessa kehittämistoiminnassa.
Innovaatiorakenteiden verkottamisessa ovat Helsingin kannalta tärkeitä
myös Tallinna ja Viro ja tämä edellyttää kohdennettuja toimia jatkossa.
Toimet täsmentyvät OECD:n Helsinki-Tallinna innovaatioympäristön
arvioinnin ja suositusten valmistuttua vuoden 2013 lopussa.
1.2. Uusiutuva yritystoiminta
Tässä ohjelmakohdassa tulee olla painopisteenä start-up yritysten ja
kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten osaamisen tukeminen
ottaen huomioon myös luovat alat sekä matkailualan yritykset.
Maahanmuuttajayrittäjille tulee suunnata yritysneuvontapalveluja ja
erityistukea esim. kansainvälistymiseen. Tärkeää on myös kehittää ja
selkeyttää yrityksille suunnattavia palveluita. Tarvitaan esimerkiksi
yrityksille palveluja tarjoavista toimijoista koostuvien ns.
yrityspalveluekosysteemien kehittämistä, johon liittyy esim. palvelujen
asiakaslähtöisyyden kehittäminen, tiedonvaihto ja asiakkaan
ohjaaminen toimijoiden kesken sekä palvelujen tarjoajien
erikoistuminen. Maahanmuuttajayrittäjät ovat myös kasvava ryhmä,
joiden erityis-osaamista tulisi hyödyntää. Yrittäjyyskasvatusta tulee
mahdollisuuksien mukaan lisätä hyvässä yhteistyössä koulu- ja
yliopistosektorin sekä kuntien kanssa.
Uudenmaan pitkä rannikko on merkittävältä osin ollut saaristo-lain
nojalla haasteelliseksi tulkittua aluetta, jonne on ollut mahdollista
kohdentaa rakennetukea. Merellisyyden hyödyntäminen on Helsingin
strategiaohjelmassa 2013-2016 toimenpiteenä mm. virkistykseen ja
matkailuun suuntautuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kasvun
myötä. Myös Uusimaa-ohjelmassa on toivottavaa ottaa saaristoalueen
kehittäminen huomion kohteeksi.
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1.3. Ympäristöliiketoiminta – Cleantech
Cleantech on osa vihreää taloutta ja yksi Suomen nopeimmin
kasvavista toimialoista ja vahvasti vientivetoinen. Alalla on valmiuksia
hyödyntää uusia innovaatioita ja erityisesti Cleantech- ja ICT-sektorin
yhteistyössä voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Ympäristöteknologia,
energiatehokkuus, kierrätys ja jätteenkäsittely, vedenkäsittely ja
kestävä liikenne ovat tärkeitä osaamisalueita. Helsingin kaupungilla on
paljon osaamista Cleantech-toimintaan liittyen ja toimintaa toteutetaan
hyvässä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, tytäryhteisöjen,
elinkeinoelämän edustajien sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.
Cleantech-toimintaan ja -osaamiseen liittyen tulee kiinnittää huomiota
myös julkisten hankintojen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään lisäksi
kuuden suurimman kaupungin 6Aika-ohjelmassa.
1.4. Urbaani ruokahuolto
Tavoite urbaanin ruokahuollosta on hyvä. Helsingin kaupunki pyrkii
omalta osaltaan tukemaan tavoitetta yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
1.5. Kasvua Idästä
Euroopassa jatkunut talouskriisi on nostanut Venäjän ja Aasian
merkitystä globaalin talouden näkökulmasta. Venäjän matkailun
huomioimista ja sen eteen tehtäviä ponnisteluja on hyvä painottaa,
mutta samalla on huomioitava Aasian markkinoiden kasvava merkitys.
Panostuksia ja toimenpiteitä tulisi myös tähän osoittaa.
Maahanmuuttajayritysten potentiaalista osaamista kannattaa pyrkiä
hyödyntämään esim. matkailusektorilla.
Pohjoinen kasvukäytävä on yksi hyvä kehittämiskohde Tallinnan
suunnan kehittämisen ohella. Helsingin kannalta keskeisiä
kehityskäytäväkokonaisuuksia mainittujen lisäksi ovat HelsinkiHämeenlinna-Tampere käytävä, sekä RailBaltica Growth Corridor.
Ohjelmaluonnokseen sisältyy tärkeä havainto kaupan ja logistiikan
toimivuudesta ja logistiikka-alueiden sijaitsemisesta hajallaan. Seudun
ja kaupunkien logistiikan kehittäminen on toistaiseksi jäänyt liian
vähälle huomiolle. Logistiikkakeskusten yhteistyötä ja keskittymistä
tulisi tukea jatkossa liikennepoliittisista ja ympäristösyistä. Mm.
rautatiekuljetusten osuuden lisäämistä on tuettava, mikä edellyttää
intermodaaliterminaalien verkoston kehittämistä.
2. Toimiva arki
Toimivan arjen perusedellytykset liittyvät liikkumiseen, asumiseen,
elinympäristöön sekä työhön ja toimeentuloon.
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Uusimaa-ohjelman luonnoksessa tuodaan selkeästi esiin pyrkimys
ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämä on sosiaali- ja
terveystoimen kannalta kannatettavaa. Ihmisten ja alueen turvallisuus
tuodaan esille vain liikenteen turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus
on monitahoinen ja merkittävä ihmisten hyvinvointiin ja alueen
vetovoimaisuuteen liittyvä tekijä, jonka tuomista ohjelmassa esiin
laajemmin voisi harkita.
Liikenteen, asumisen ja maankäytön kysymyksiä varten on Helsingin
seudulla laadittu kuntien ja valtion välinen maankäytön,
aluerakentamisen ja liikenteen MAL-aiesopimus vuosille 2012-2015.
Ohjelman keinoin on tärkeä tukea MAL-aiesopimuksen toteuttamista.
Tavoitteen toteuttaminen vaatii laajaa ja monipuolista yhteistyötä eri
toimijoilta ja on siltä osin haasteellinen. Toimivan arjen strategisessa
valinnassa on osittain samansuuntaisia toimenpiteitä kuin on esitetty
kohdassa kestävä luonnontalous. Näiden yhdistämistä tulisi tavoitella
ohjelma-asiakirjassa.
2.1. Viisas ja sujuva liikkuminen
Tässä tavoitteessa ja sen toimenpiteissä tulee huomioida kaikki ne
valtakunnalliset hankkeet ja sopimukset, mitä valtio ja kunnat ovat
tehneet. On tärkeää, ettei päällekkäisiä ja toisiinsa nähden ristiriitaisia
toimenpiteitä toteuteta. Tavoitteen ehdotetuista toimenpiteistä monet
ovat jo osittain tekeillä ja monet toimenpiteet vaativat niin suuria
panostuksia, ettei niiden toteuttamiseen näkyvissä olevilla
rahoitusinstrumenteilla ole ehkä edellytyksiä lähitulevaisuudessa
toteuttaa. Sinänsä viisas ja sujuva liikkuminen on kannatettava tavoite.
2.2. Viihtyisä asuminen ja elinympäristö
Ohjelmassa segregaatiokehitys mainitaan asuinalueiden
näkökulmasta. Tähän liittyy syrjäytymiskehitys, jonka ehkäisykeinona
mainitaan ensisijassa työelämän uudistaminen. Syrjäytyminen on
yhteydessä ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroihin. Varsinkin
kaupungeissa asukkaiden väliset sosioekonomiset terveys- ja
hyvinvointierot ovat suuria. Erojen pienentämiseen voidaan vaikuttaa
työelämän kehittämisen lisäksi myös muilla keinoin, kuten esimerkiksi
koulutustason nostamisella.
Uudenmaan ja erityisesti Helsingin seudun väestönkasvu jatkuu ja
ylläpitää tarvetta asuntojen rakentamiseen erityisesti
pääkaupunkiseudulla. Asuntotuotannon edellytysten lisäksi tulee
huolehtia asuinympäristön laadusta ja luonnon monimuotoisuuden
säilymisestä. Tavoite on kannatettava. Elin- ja asuinympäristön laadun
kehittämisen toimenpiteiden toteuttamiseksi on hyvä tarkastella esim.
EU:n rahoituksen hyödyntämistä.
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Helsingin kaupunki kiirehtii maakunnallisen viherstrategian laadintaa ja
pitää erittäin suotavana, että sen onnistumiseksi maakunnallisen
viherstrategia laatimistyö tehdään yhdessä myös Helsingin kaupungin
edustajien kanssa. Erityisesti uusimaalainen kulttuuriympäristö ja maisema kaipaavat entistäkin vahvempaa roolia osana viherstrategiaa.
Lisäksi Helsinki haluaa korostaa yhteistyön merkitystä ja
toimenpiteiden sekä keinovalikon luomista, jotta kuntarajat ylittävää
liikunta- ja virkistyspaikkojen käyttöä saadaan aidosti kasvatettua.
2.3. Hyvää työtä
Toiminnan tavoite, työllisyysasteen nostaminen ja työelämän laadun
parantaminen on hyvä. Helsingin kaupunki tekee omalta osaltaan työtä
tavoitteen saavuttamiseksi ja kantaa huolta mm. maahanmuuttajien ja
nuorten työllistämisestä, kotouttamisesta ja neuvonnasta. Elinikäinen
oppiminen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ovat
tärkeitä toimenpiteitä ja ne ovat mukana myös Suomen
rakennerahasto-ohjelman tavoitteissa.
Väestön ikääntymiseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon
työvoimatarpeen kasvu tulevaisuudessa, joka on merkittävä haaste
sosiaali- ja terveystoimelle, samoin kuin nuorison työllistäminen ja
maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Näiden sisältyminen
ohjelmaan on kannatettava.
2.4. Maahanmuutto ja kotoutuminen
Tavoite edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Maahanmuuttoa ja
maahanmuuttajia koskevista toimenpiteistä tulee hyvissä ajoin
neuvotella kaupunkien maahanmuuttoasioista vastaavien toimijoiden
kanssa. Muutoin vaarana on toimenpiteiden irrallisuus valtion ja kuntien
välisistä sopimuksista ja muista toimista, joilla maahanmuuttoon ja
maahanmuuttajiin kohdistuvia toimia halutaan edistää. Toiminnan
toimenpiteiden toteutuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää EU:n rahoitusta.
2.5. Paikallisuus, lähidemokratia ja nuorten osallistuminen
Nuorten osallistumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan
Helsingin kaupungin toimenpiteillä eri hallintokunnissa ja se on tärkeää
ja kannatettavaa toimintaa myös Uusimaa-ohjelmassa. Helsingin
kaupunki kehittää omalta osaltaan asukasosallistumista ja -toimintaa.
Kaupunki tukee myös ehdotettua toimintaa, jolla
kaupunginosayhdistykset voivat yhdessä asukkaiden kanssa toteuttaa
EU:n rakennerahasto-ohjelmassa olevaa asukaslähtöistä
yhteistoimintaa. On tärkeää, että Uusimaa-ohjelma tukee ja
mahdollistaa tätä toimintaa. Myös tämän toiminnan toimenpiteiden
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toteuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupunkien ao. toimijoiden
kanssa.
Avoin data ja sen potentiaali on tunnistettu ohjelmassa. Erilaisia
julkishallinnon tietoaineistoja avaamalla pyritään edistämään paitsi
tietojen varaan rakentuvaa liiketoimintaa, myös demokratiaa,
osallistumista ja osallisuutta. Jälkimmäinen näkökulma korostuu
esimerkiksi päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun liittyvien
tietoaineistojen avaamisessa. Myös tämä näkökulma on hyvä
huomioida ohjelmassa.
3. Kestävä luonnontalous
Ilmastonmuutos on vakava uhka ja Helsingin kaupunki suhtautuu
vakavasti sen tuomiin muutoksiin sekä varautuu ilmastonmuutoksen
vaikutusten aiheuttamien toimenpiteiden toteuttamiseen siltä osin kun
se on mahdollista. Kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan sekä
Itämeri-strategian että Itämeri-haasteen toteuttamiseen. Esitettävät
toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta osin keskenään
samansuuntaisia. Toimenpiteitä olisi tarkoituksenmukaista yhdistää
kohdan 2 (Toimiva arki) toimenpiteiden kanssa.
3.1. Monimuotoinen luonto ja luonnonvarat
Toiminnan tavoitteena on maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten
parantamiseen ja metsien moninaiskäyttöön, luonnon
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen
panostaminen. Tavoite on hyvä.
Luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen
panostamisen lisäksi tulee huolehtia maakunnallisella tasolla
arvokkaiden luontoalueiden suojelemisesta ja säilyttämisestä. Helsingin
kaupunki edistää toiminnassaan jo nyt Uusimaa-ohjelman toimenpiteitä
kestävästä luonnontaloudesta monin eri tavoin Helsingissä sekä
kaupungin omistamilla alueilla muualla Uudellamaalla. Näitä
ulkoilualueina hoidettavia alueita on yhteensä noin 12 000 hehtaaria.
3.2. Vesien ja Itämeren tila paremmaksi
Uudenmaan vesien tila on selvästi muuta maata huonompi erityisesti
joet ja Suomenlahden rannikkovedet ovat heikossa tilassa. Uudenmaan alueen kuormituksen vähentämistoimenpiteet ovat tärkeitä koko
Suomenlahden, mutta erityisesti omien rannikkovesiemme tilan
parantamiseksi. Helsingin kaupunki tukee esitettyjä toimenpiteitä tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Helsinki on mukana yhteistyössä
HELCOM:n toimintaohjelman mukaisissa toimissa ja haluaa
mahdollisuuksiensa mukaan myös jatkossa tukea toiminnan tavoitteita.
Toimenpiteet ovat Itämeri-strategian mukaisia.
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3.3. Ympäristöviisaat elintavat
Helsingin kaupunki tukee esitettyjä toimenpiteitä ja on jo omalta
osaltaan jo toteuttanut monia samansuuntaisia toimenpiteitä.
3.4. Hiilineutraali Uusimaa
Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen vähentää ilmaston
lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonepäästöjä oleellisesti (80 - 90 %)
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteena on
hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2050.
Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt panostavat lähivuosina
merkittävästi siihen, että Helsinki omalta osaltaan tukee tavoitetta
hiilineutraalista yhteiskunnasta. Parhaillaan laaditaan selvitystä siitä,
että millä keinoilla kustannustehokkaimmin päästään kaupungin
tavoitteiseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020
mennessä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta toteutetaan
yhteistä MAL-sopimusta.
Helsingin kaupunki tukee esitettyjä maakunnallisia toimenpiteitä mutta
huomauttaa, että esitetyt toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia ja
merkittäviä haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Ympäristöselostus
Ohjelman ympäristöselostus on toteutettu laaja-alaisena vaikutusten
arviointina, mikä on myönteistä. Arviointi on luonnollisesti haasteellista,
koska ohjelma on periaatetason suunnitelma eikä saatavilla ole tietoa
siitä, missä määrin eri tahot ohjelmaan sitoutuvat ja sitä tulevat
toteuttamaan. Samoin monet merkittävät ratkaisut ovat auki, kuten
kuntarakennemuutoksen mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten
arvioinnissa voitaisiin kuitenkin nykyistä enemmän käsitellä eri
vaikutusten keskinäisiä sidoksia ja mahdollisia ristiriitoja.
Ohjelmaluonnoksen vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin
arvioidaan myönteisiksi. Sen sijaan kuntatalouteen ja alueelliseen
yhdenvertaisuuteen vaikutukset arvioidaan sekä myönteisiksi että
kielteisiksi. Tältä osin suunnitelmaa lienee vielä syytä pohtia kielteisten
vaikutusten minimoimiseksi. Näistä merkittävimmät ovat kunnille
aiheutuvat lisäkustannukset.
Uusimaa-ohjelmalla on tehdyn ympäristön vaikutusten arvioinnin
mukaan pääasiassa myönteisiä vaikutuksia. Cleantech ja hiilineutraali
Uusimaa sisältävät toimenpiteitä, joiden vaikutukset ovat erityisen
myönteisiä. Energian käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset ovat
ymmärrettäviä suhteessa pyrittyyn talouskasvuun. Vaikutusten
arvioinnissa sitä vastoin Kasvua idästä -toimenpide näyttäisi
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aiheuttavan pääasiassa kielteisiä vaikutuksia luonnonoloihin ja
luonnonvaroihin, aluerakenteeseen ja ympäristöön sekä
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä voidaan pitää yllättävänä
tuloksena. Arvio on syytä avata ja tuoda esiin päätelmään johtaneet
näkökohdat. Tarkastelujakson aikana vuosina 2014–2017 kasvu idästä
tuskin saavuttaa sellaisia mittasuhteita, jossa vaikutukset toteutuisivat
arvioidun kielteisinä.
Esittelijä
Uudenmaan liitto on pyytänyt (14.10.2013) lausuntoa Uusimaaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista 14.11.2013
mennessä.
Ohjelmaluonnoksesta on pyydetty sen kannalta keskeisten virastojen
lausunnot. Lausuntoa on valmisteltu myös pääkaupunkiseudun
yhteistyönä.
Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä
valmistelema Uusimaa-ohjelma on tarkoitus hyväksyä
maakuntavaltuustossa joulukuussa 2013.
Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto laatii määräaikaisen
maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin
ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan
kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman
rahoittamiseksi sekä tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien
yhteistyöalueista.
Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja
erityispiirteisiin pohjautuvat kehittämistavoitteet sekä ilmaisee alueen
poliittisen tahdon. Maakuntaohjelmalla on aluehallinnon toimijoita
ohjaava rooli. Maakuntaohjelmalla vaikutetaan valtion
alueviranomaisten toimintaa ohjaavien suunnitelmien sisältöön ja
kehittämiseen sekä ohjattavien valtion rahojen määrään ja niiden
kohdentamiseen.
Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman perusteella
hankkeisiin kohdennetaan alueellista kehittämisrahoitusta. Ohjelma
kokoaa edunvalvonnan tarpeita monella tasolla. Kuntien omaa
kehittämistoimintaa esitetään suunnattavaksi ohjelman tavoitteiden
mukaisesti.
Lausunnolla olevan ohjelmaluonnoksen mukaan Uusimaa uudistaa ja
virtaviivaistaa maakunnallista suunnittelua. Uusimaa-ohjelma sisältää
vision ja strategian (maakuntasuunnitelma 2040) ja strategiset valinnat
(maakuntaohjelma 2014–2017).
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Ohjelmaluonnoksen mukaan vuonna 2040 Uusimaa on Itämeren
alueen kärjessä. Strategiset kehittämistavoitteet ovat
 Älykkään kasvun kehto
 Helppo tulla, olla ja toimia
 Puhdas ja kaunis Uusimaa.
Strategiset valinnat vuosiksi 2014–2017 ovat
 Kasvun mahdollisuudet
 Toimiva Arki
 Kestävä luonnontalous.
Em. strategiset valinnat on koottu Uusimaa-ohjelmassa
kärkihankekokonaisuuksiksi. Samanaikaisesti on valmisteltu
toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2014–2017. Ohjelman
toimeenpanoa täydennetään jatkossa Uudenmaan maakunnan
yhteistyöryhmän päätösten ja linjausten mukaan rullaavasti.
Ohjelman ympäristö- ja muita vaikutuksia koskeva arviointimatriisi on
sisällytetty ohjelmaluonnokseen. Ympäristöselostuksesta on laadittu
erillinen asiakirja.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.11.2013
HEL 2013-013276 T 00 01 06

Uudenmaan liiton laatima Uusimaa-ohjelma on strateginen asiakirja,
jossa otetaan kantaa maakunnan kehityksen kannalta tärkeisiin
asioihin. Strategiset tavoitteet vuodelle 2040 ovat perusteltuja ja
ohjaavat maakunnan kehitystä perusteltuun suuntaan.
Strategisia valintoja on aikavälille 2014–2017 asetettu monta. Kolmen
aihekokonaisuuden alle on jaoteltu 14 eri tavoitetta, joiden alla on
yhteensä 54 toimenpidettä. Yli puolet toimenpiteistä liittyy elinkeinoihin
tai palvelurakenteen kehittämiseen, loput liikennejärjestelmään ja
ympäristöön. Maankäyttöön tai asumiseen liittyviä toimenpiteitä on
yhteensä ainoastaan neljä (4) kappaletta.
Pitkän aikavälin strategisissa tavoitteissa nostetaan esiin Uusimaa
hiilineutraalina älykkään kasvun kehtona, jonne on helppo tulla ja jossa
on helppo olla ja toimia. Vision mukaan Uusimaa on vuonna 2040 koko
Itämeren alueen kilpailukykyisin maakunta, jossa yhdyskuntarakenne
on eheytynyt ja elinolot kauttaaltaan maailman kärkeä. Tavoitetila on
hyvä ja perusteltu.
Nämä visiot on hyvin vaikea saavuttaa, mikäli seudulla ei kiinnitetä
riittävää huomiota yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseen ja
ydinalueiden tiivistämiseen. On myös keskeistä ymmärtää seudun
ydinalueen rooli koko maakunnan kasvun mahdollistajana.
Väestönkasvu, kaupunkirakenne, houkutteleva ja monipuolinen
asuntotarjonta sekä toimiva liikennejärjestelmä muodostavat seudun
houkuttelevuuden ja elinkeinojen menestyksen kanssa monipuolisten
riippuvuussuhteiden verkoston, jonka ymmärtäminen on tärkeää. Näitä
ei tule jättää huomiotta laadittaessa maakunnallista
toimenpidekehikkoa lähivuosille.
Nyt lausuntokierroksella olevassa maakuntavisiossa ovat mainitut
maakunnan kehitykselle äärimmäisen keskeiset tekijät jääneet hieman
vähälle huomiolle.
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Yleisesti ottaen Uusimaa-ohjelmassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta
niiden toteutumiseen tähtääviä toimenpiteitä tulisi konkretisoida.
Uudenmaan liitolla on käytössään maakuntakaavainstrumentti, jolla
voidaan vaikuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen,
ydinalueen tukemiseen ja kestävien liikennemuotojen osuuden
kasvattamiseen.

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37073
heikki.salmikivi(a)hel.fi

Tietokeskus 4.11.2013
HEL 2013-013276 T 00 01 06

Tietokeskuksen lausunto Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista

Tietokeskus pitää tärkeänä, että Uusimaa-ohjelma ja siinä esitetyt
strategiset tavoitteet, valinnat ja kehittämistoimenpiteet huomioivat
kaupunkien strategiaohjelmat sekä tärkeät kehittämisasiakirjat. Lisäksi
Tietokeskus pitää tärkeänä, että ohjelma perustuu uusimpaan aluetta
koskevaan tietoon.
Tämän lisäksi Tietokeskus haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin:
Tietokeskus korostaa kolmen keskeisen innovaatiokeskittymän (T3,
Aviapolis ja Helsingin hubit) ohella ohjelmassa tunnistettaisiin myös
alueen yliopistoihin ja korkeakouluihin liittyvä innovaatiopotentiaali
kokonaisuutena. Tietokeskus pitää tärkeänä, että yliopistot ja
korkeakoulut tekevät yhteistyötä ja että näiden toteuttama
korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistyö voidaan valjastaa alueen
kehittämisen käyttövoimaksi. Tällä hetkellä tätä yhteistyötä toteutetaan
Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka –tutkimus ja yhteistyöohjelman
puitteissa (ks. esim. http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/).
-Tietokeskus pitää hyvänä, että avoin data ja sen potentiaali on
tunnistettu ohjelmassa. Erilaisia julkishallinnon tietoaineistoja
avaamalla pyritään edistämään paitsi tietojen varaan rakentuvaa
liiketoimintaa, myös demokratiaa, osallistumista ja osallisuutta (vrt.
esim. luku 2.5). Jälkimmäinen näkökulma korostuu esimerkiksi
päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun liittyvien tietoaineistojen
avaamisessa. Myös tämä näkökulma on hyvä huomioida ohjelmassa.
(ks. esim. http://dev.hel.fi/paatokset/)
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-Liitteessä 1. kuvataan Uusimaa-ohjelman kehittämisen lähtökohtia.
Tietokeskus pitää hyvänä, että tässä annetaan erityistä painoarvoa
kuntatason ohjelmille ja sopimuksille. Tietokeskus korostaa yhteistyön
merkitystä alueen kehittämisessä.
-Sivulla 34 todetaan, että Uudenmaan väkiluvun kasvu perustuu nyt ja
myös tulevaisuudessa valtaosin maahanmuuttoon ja luonnolliseen
väestönkasvuun ja että maassamuuton osuus väestönkasvusta tulee
jäämään alhaiseksi. Tietokeskuksen mielestä maassamuuton merkitys
alueen väestökehityksen (ja muunkin kehityksen) kannalta on kuitenkin
keskeinen: muuttovirrat tuovat alueelle pääasiassa nuoria aikuisia ja
sitä kautta elinvoimaa. Samalla muuttovirrat vaikuttavat luonnolliseen
väestönkasvuun tukien sitä voimakkaasti. Tämän väestödynamiikan
piirteen soisi nousevan paremmin esiin toimintaympäristön
kuvauksessa.
-Alueen kehitystä kuvaavat taulukot ja tilastograafit voisi päivittää
uusimilla tiedoilla. Esimerkiksi uusin pääkaupunkiseudun
väestöennuste ennustaa seudulle esitettyä nopeampaa kasvua (noin 1
307 000 asukasta vuoteen 2035 mennessä; ks. www.aluesarjat.fi).
Lisätiedot
Ari Jaakola, Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 43608
ari.jaakola(a)he.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 1.11.2013
HEL 2013-013276 T 00 01 06

Hallintokeskus on pyytänyt sosiaali- ja terveysvirastolta lausuntoa
Uusimaa-ohjelman ja sen Ympäristöselostuksen luonnoksista
4.11.2013 mennessä. Lausunto on pyydetty myös talous- ja
suunnittelukeskukselta, henkilöstökeskukselta,
kaupunkisuunnitteluvirastolta, rakennusvirastolta ja tietokeskukselta.
Uusimaa-ohjelman luonnos on Uudenmaan liiton ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa laatima maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Mukana
valmistelussa on ollut kuntien päättäjiä, elinkeinojen kehittäjiä, yrityksiä,
koulutussektorin ja kolmannen sektorin edustajia sekä alueen
asukkaita. Ohjelman osat nimetty uudella tavalla, jotka ovat Visio ja
strategia 2014 ja Strategiset valinnat 2014 - 2017. Luonnoksen
laatimisen perustana on käytetty valtakunnallisia alueiden kehittämis- ja
käyttötavoitteita, hallinnonalakohtaisia aluestrategioita, Uudenmaan
maakuntasuunnitelmaa 2033, maakuntakaavoja, maakuntaa koskevia
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muita aluekehittämiseen vaikuttavia suunnitelmia, EU-strategioita sekä
Uudenmaan kuntien ja seutujen strategioita ja erillisselvityksiä
Uusimaa-ohjelman luonnokseen on teetetty SOVA-lain mukainen
ympäristövaikutusten arviointi, Ympäristöselostus. Se on toteutettu
laajana vaikutusten arviointina, joka käsittää ekologisten vaikutusten
lisäksi myös ohjelman sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset
vaikutukset.
Uusimaa-ohjelman visiona on, että vuonna 2040 Uusimaa on Itämeren
alueen kärjessä ja strategisia kehittämistavoitteita vuodelle 2040 on
nimetty kolme: Älykkään kasvun kehto (kestävä kehitys ja älykkäät
ratkaisut), Helppo tulla, olla ja toimia (liikkumisen, työn ja toiminnan
vaivattomuus) sekä Puhdas ja kaunis Uusimaa (luonnonvarojen
järkevä käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen). Kullekin
tavoitteelle on kuvattu strategiset valinnat vuosille 2014 - 2017
yksityiskohtaisine tavoitteineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Valinnat
ovat: Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.
Uusimaa-ohjelman strategisia valintoja täydentävät kolme läpäisevää
periaatetta: Ihmisten osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen,
Itämeren alueen hyödyntämien ja haasteet sekä Alueellinen
erikoistuminen ja yhteistyö. Ohjelmassa pyritään alueen tasapuolisen
kehittämiseen.
Uusimaa-ohjelman toimeenpano on suunniteltu toteutettavien
myöhemmin tarkentuvien kärkihankkeiden avulla. Toimeenpanoa
täydennetään Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän päätösten ja
linjausten mukaan.
Sosiaali- ja terveysvirasto tarkastelee lausunnossaan ohjelman
luonnosta oman toimialansa näkökulmasta ja viittaa muilta osin muiden
hallintokuntien lausuntoihin.
Uusimaa-ohjelmassa tuodaan selkeästi esiin pyrkimys ihmisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämä on sosiaali- ja
terveystoimen kannalta erittäin myönteistä ja kannatettavaa. Ihmisten
ja alueen turvallisuus tuodaan esille vain liikenteen turvallisuuden
näkökulmasta (s. 14-15). Turvallisuus on monitahoinen ja merkittävä
ihmisten hyvinvointiin ja alueen vetovoimaisuuteen liittyvä tekijä, jonka
tuomista ohjelmassa esiin laajemmin voisi harkita.
Segregaatiokehitys mainitaan asuinalueiden näkökulmasta (s. 16).
Tähän liittyy syrjäytymiskehitys, jonka ehkäisykeinona mainitaan
ensisijassa työelämän uudistaminen (s. 15). Syrjäytyminen on
yhteydessä myös ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroihin. Varsinkin
kaupungeissa asukkaiden väliset sosioekonomiset terveys- ja
hyvinvointierot ovat suuria. Erojen pienentämiseen voidaan vaikuttaa
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työelämän kehittämisen lisäksi myös muilla keinoin, kuten esimerkiksi
koulutustason nostamisella.
Väestön ikääntymiseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon
työvoimatarpeen kasvu tulevaisuudessa tuodaan selkeästi esiin ja
tämä onkin merkittävä haaste sosiaali- ja terveystoimelle, samoin kuin
nuorison työllistäminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen
edistäminen. Näiden sisältymistä ohjelmaan kannatetaan.
On erittäin myönteistä, että ohjelman luonnoksesta on tehty
Ympäristöselostus, joka on toteutettu laaja-alaisena vaikutusten
arviointina. Arviointi on luonnollisesti haasteellista, koska ohjelma on
periaatetason suunnitelma, eikä saatavilla ole tietoa siitä, missä määrin
eri tahot ohjelmaan sitoutuvat ja sitä tulevat toteuttamaan. Samoin
monet merkittävät ratkaisut ovat auki, kuten kuntarakennemuutoksen
mahdolliset vaikutukset.
Ohjelmaluonnoksen vaikutukset ihmisten terveyteen ja elinoloihin
arvioidaan myönteisiksi. Sen sijaan kuntatalouteen ja alueelliseen
yhdenvertaisuuteen vaikutukset arvioidaan sekä myönteisiksi että
kielteisiksi. Tältä osin suunnitelmaa lienee vielä syytä pohtia kielteisten
vaikutusten minimoimiseksi. Kielteisistä vaikutuksista merkittäviä ovat
kunnille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset.
Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662
hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 1.11.2013
HEL 2013-013276 T 00 01 06

Talous- ja suunnittelukeskus pitää hyvänä sitä, että ensimmäistä kertaa
Visio ja strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja Strategiset valinnat
(maa-kuntaohjelma 2014–2017) on laadittu yhtenäisessä prosessissa
Uuden-maan liiton ja Uudenmaan ELY –keskuksen yhteistyönä.
Valmistelun aikana on käsitelty myös seuraavan vaihemaakuntakaavan
tavoitteita. Tuloksena on nyt lausunnolla oleva Uusimaa-ohjelman
luonnos, jossa on kattavasti ne toimet, joita sekä Uudenmaan liitto että
ELY-keskus yhdessä Uudenmaan muiden toimijoiden kanssa haluavat
toteuttaa lähivuosina.
Alueiden kehittäminen on ensisijaisesti kuntien ja valtion vastuulla.
Käytännön kehittämistyö on laajaa yhteistyötä ja siksi onkin tärkeätä,
että Uusimaa-ohjelmaa ja siihen liittyvää toimeenpanosuunnitelmaa
tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa kuntien päättäjien, elinkeinon
kehittäjien, yritysten, koulutussektorin, kolmannen sektorin ja
asukkaiden kanssa.
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Ohjelman perustana ovat valtakunnalliset alueiden kehittämis- ja
käyttötavoitteet, hallinnonalakohtaiset aluestrategiat, Uudenmaan
maakuntasuunnitelma 2033, maakuntakaavat sekä maakuntaa
koskevat muut aluekehittämiseen vaikuttavat suunnitelmat.
Uudenmaan visio 2040
Uudenmaan visio 2040 on olla Itämeren alueen kärjessä taloudellisen
ja henkisen kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä. Talous- ja
suunnittelu-keskuksen mielestä tavoite on hyvä mutta pyrkimyksenä
voisi olla myös Euroopan ja maailman mittakaavassa kärjessä
mainittujen alueiden lisäksi myös älykkään kasvun ja innovaation
alueilla. On hyvä, että on huomioitu Venäjän ja Aasian merkitys
Suomen ja Uudenmaan taloudelle ja kehittämiselle. Nämä tulisi
huomioida systemaattisesti myös Uusimaa-ohjelmaan liittyvässä
toimeenpanosuunnitelmassa.
Yhteistyö laajan kehityskolmion Hämeen, Päijät-Hämeen ja
Uudenmaan kesken sekä vuorovaikutus ja yhteistyö Tallinnan,
Tukholman ja Pietarin kanssa on talous- ja suunnittelukeskuksen
kannalta kannatettavaa. Ohjelmassa tulisi tukea Uudenmaan sekä
metropolialueen kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden
kehittämistä.
Strategiset tavoitteet 2040
Uudenmaan strategiset kehittämistavoitteet vuodelle 2040 ovat: 1)
Älykkään kasvun kehto 2) Helppo tulla, olla ja toimia 3) Puhdas ja
kaunis Uusi-maa. Tavoitteet ovat hyvin linjassa myös EU2020 –
strategian kanssa ja ovat riittävän tavoitteellisia. Erityisesti
kehittämistavoitteessa kolme on huomioitava myös Itämeri-strategia.
On hyvä, että strategisissa tavoitteissa on nostettu esiin kolmen
keskuskaupungin rooli tärkeimpinä innovaatiokeskittyminä. Talous- ja
suunnittelukeskus painottaa, että tavoitteiden saavuttamiseksi hyvä
yhteistyö kaupungin ja sen eri toimijoiden sekä asukkaiden kanssa on
erityisen tärkeätä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää myös toimintaan
suunnattavia resursseja ja siten hyvää yhteistyötä esim. Euroopan
Unionin eri rahastojen mahdollisuuksia hyödynnettäessä. Olisi hyvä
tarkastella myös sitä ovatko esitetyt toimenpiteet realistisia toteuttaa
saatavissa olevalla rahoituksella. Vaihtoehtoiset toteuttamismallit olisi
hyvä tuoda esiin.
Painopisteitä ja toimenpiteitä voisi priorisoida vielä vahvemmin ja
suunnata toimintaa keskeisiin innovaatiokeskittymiin.
Strategiset valinnat 2014–2017
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Strategiset valinnat muodostavat toimenpidekokonaisuuksia, joiden
avulla pyritään toteuttamaan Uudenmaan tulevaisuuden visiota ja
tärkeimmäksi nähtyjä tavoitteita.
Strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet,
Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous. Talous- ja suunnittelukeskus
pitää erityisen positiivisena sitä, että vallintojen tekemisessä on
pohjana käytetty analyysia kuntien strategisista kehittämistavoitteista ja
painopisteistä. Positiivista on myös, että valinnoissa on kiinnitetty
huomiota ohjelman toteutuksen kannalta eri EU-rahoitusvälineiden ja
kansallisen rahoituksen väliseen työnjakoon sekä eri rahoitusohjelmien
hyödyntämiseen. Ohjelman toteutuksessa on eri
rahoitusmahdollisuuksiin kiinnitettävä huomiota ja pohdittava miten
yhteistyötä voidaan tämän osalta kehittää ja varmistaa monista
lähteistä saatava rahoitus koordinoidusti esitetyille toimenpiteille.
Tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimintojen osin mittavaakin
rahoitusta. Tärkeää on myös huomioida ne toimenpiteet mitä tehdään
ja on sovittu tehtäväksi valtion ja kuntien erillisohjelmissa kuten INKAohjelmassa ja kasvusopimuksessa.
Strategisia valintoja täydentävät läpäisevät näkökulmat joita ovat: 1)
Ihmisten osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen, 2)
Itämerenalueen hyödyntäminen ja haasteet, 3) alueellinen
erikoistuminen ja yhteistyö.
1.

Kasvun mahdollisuudet

Älykkään erikoistumisen strategioita on hyödynnetty kasvun
mahdollisuuksissa. Talous- ja suunnittelukeskus pitää hyvänä, että
älykäs erikoistuminen sekä metropolialueen hyvät edellytykset toimia
uusien innovaatioiden kehitysympäristöinä on huomioitu. Kasvun
mahdollisuuksissa tulisi media- ja pelialan lisäksi huomioida myös
erityisesti matkailu ja luovat alat. Cleantech, ICT, matkailu,
hyvinvointialat ja muotoilu ovat Helsingin ja pääkaupunkiseudun
kannalta avaintoimialoja ja niiden painoarvoa tulisi ohjelmassa lisätä.
Venäjän rinnalle esim. matkailualan kehittämisessä pitäisi nostaa Aasia
(Japani, Kiina, Korea). Kasvun mahdollisuuksissa tulee huomioida
Helsingin seudun ja valtion välinen kasvusopimus ja sen tavoitteet.
1.1.

Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut

Uudenmaan innovaatiotoiminnan vahvuus on avoimet, tosielämän
kehitysympäristöihin perustuvat toimintamallit, joilla voidaan tukea sekä
paikallisia että kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tämä vaatii
hyvää ja tiivistä korkeakoulujen, kuntien ja pk-sektorin toimijoiden
yhteistyötä. Talous- ja suunnittelukeskus panostaa omalta osaltaan
omiin innovaatiokeskittymiin ja toivoo Uusimaa-ohjelman
toimenpiteiden tukevan sen toimintaa ja taviotteita. Helsinki on mukana
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toteuttamassa 6Aika-Avoimet ja ketterät kaupungit – ohjelmaa yhdessä
kuuden suurimman kaupungin kesken sekä Innovatiiviset kaupungit
(INKA) –ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus- ja
Tulevaisuuden terveys – painopisteiden mukaisessa
kehittämistoiminnassa.
1.2.

Uusiutuva yritystoiminta

Talous- ja suunnittelukeskus painottaa, että uusiutuvan yritystoiminnan
alla tulisi olla painopisteenä start-up yritysten sekä kansainvälistä
kasvua tavoittelevien yritysten osaamisen tukeminen huomioiden myös
luovat alat sekä matkailualan yritykset. Maahanmuuttajayrittäjille tulee
suunnata yritysneuvontapalveluja ja erityistukea esim.
kansainvälistymiseen. Tärkeää on myös kehittää ja selkeyttää
yrityksille suunnattavia palveluita. Tarvitaan esimerkiksi yrityksille
palveluja tarjoavista toimijoista koostuvien ns.
yrityspalveluekosysteemien kehittämistä, johon liittyy esim. palvelujen
asiakaslähtöisyyden kehittäminen, tiedonvaihto ja asiakkaan
ohjaaminen toimijoiden kesken sekä palvelujen tarjoajien
erikoistuminen. Maahanmuuttajayrittäjät ovat myös kasvava ryhmä,
joiden erityisosaamista tulisi hyödyntää. Yrittäjyyskasvatusta tulee
mahdollisuuksien mukaan lisätä hyvässä yhteistyössä koulu- ja
yliopistosektorin sekä kuntien kanssa.
Uudenmaan pitkä rannikko on merkittävältä osin ollut saaristolain
nojalla haasteelliseksi tulkittua aluetta jonne on ollut mahdollista
kohdentaa rakennetukea. Merellisyyden hyödyntäminen on Helsingin
strategiaohjelmassa 2013-2016 toimenpiteenä mm. virkistykseen ja
matkailuun suuntautuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kasvun
myötä. Myös Uusimaa-ohjelmassa olisi toivottavaa ottaa
saaristoalueen kehittäminen huomion kohteeksi.
1.3.

Ympäristöliiketoiminta – Cleantech

Cleantech on osa vihreää taloutta ja yksi Suomen nopeimmin
kasvavista toimilaoista ja vahvasti vientivetoinen. Alalla on valmiuksia
hyödyntää uusia innovaatioita ja erityisesti Cleantech- ja ICT-sektorin
yhteistyössä voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Ympäristöteknologia,
energiatehokkuus, kierrätys ja jätteenkäsittely, vedenkäsittely ja
kestävä liikenne ovat tärkeitä osaamisalueita. Helsingin kaupungilla on
paljon osaamista Cleantech toimintaan liittyen ja talous- ja
suunnittelukeskus pitää tärkeänä sitä, että toimintaa toteutetaan
hyvässä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, tytäryhteisöjen,
elinkeinoelämän edustajien sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.
Cleantech -toimintaan ja -osaamiseen liittyen tulee kiinnittää huomiota
myös julkisten hankintojen kehittämiseen. Yhteistyötä kuuden
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suurimman kaupungin toteuttamaan 6Aika-ohjelman kanssa on
tarkoituksenmukaista toteuttaa.
1.4.

Urbaani ruokahuolto

Talous- ja suunnittelukeskus pitää hyvänä Urbaanin ruokahuollon
tavoitetta, että elintarvikkeiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta
pyritään vähentämään ja lähiruoan markkinaosuutta kasvatetaan.
Helsingin kaupunki pyrkii omalta osaltaan tukemaan tavoitetta
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
1.5.

Kasvua Idästä

Euroopassa jatkunut talouskriisi on nostanut Venäjän ja Aasian
merkitystä kansainvälisen kasvun nostamiseksi ja talouden
elvyttämiseksi Suomessa. Talous- ja suunnittelukeskus painottaa sitä,
että Venäjän matkailun huomioimista ja sen eteen tehtäviä ponnisteluja
on hyvä painottaa mutta samalla on huomioitava Aasian markkinoiden
kasvava merkitys. Panostuksia ja toimenpiteitä tulisi myös tähän
osoittaa. Maahanmuuttajayritysten potentiaalista osaamista kannattaa
pyrkiä hyödyntämään esim. matkailusektorilla. Pohjoinen kasvukäytävä
on yksi hyvä kehittämiskohde Tallinnan suunnan kehittämisen ohella.
Talous- ja suunnittelukeskus pitää hyvänä näihin suunnattuja
toimenpiteitä. Helsingin kannalta keskeisiä
kehityskäytäväkokonaisuuksia mainittujen lisäksi ovat HelsinkiHämeenlinna-Tampere käytävä, sekä RailBalticca growth corridor.
2. Toimiva arki
Toimivan arjen perusedellytykset liittyvät liikkumiseen, asumiseen,
elinympäristöön sekä työhön ja toimeentuloon. Arjen toimivuus koetaan
työn ja osallisuuden kautta. Arjen toimivuus helpottaa työ- ja perheelämän yhteensovittamista. Liikenteen, asumisen ja maankäytön
kysymyksiä varten on Helsingin seudulla laadittu kuntien ja valtion
välinen maankäytön, aluerakentamisen ja liikenteen MAL –aiesopimus
vuosille 2012-2015. Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että
Uusimaa-ohjelmassa toteutetaan toimenpiteitä jotka tukevat MAL
–aiesopimusta. Toimivan arjen toteuttaminen vaati laaja ja monipuolista
yhteistyötä eri toimijoilta ja on siltä osin haasteellinen. Toimivan arjen
strategisessa valinnassa on osittain samansuuntaisia toimenpiteitä kuin
on esitetty kestävässä luonnontaloudessa. Näiden yhdistämistä
joiltakin osin voisi miettiä.
2.1. Viisas ja sujuva liikkuminen
Talous- js suunnittelukeskus painottaa, että tässä tavoitteessa ja sen
toimenpiteissä tulee huomioida kaikki ne valtakunnalliset hankkeet ja
sopimukset mitä valtio ja kunnat ovat tehneet. On tärkeätä, ettei
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päällekkäisiä ja toisiinsa nähden ristiriitaisia toimenpiteitä toteuteta.
Tämän tavoitteen ehdotetuista toimenpiteistä monet ovat jo osittain
tekeillä ja monet toimenpiteet vaativat niin suuria panostuksia ettei
niiden toteuttamiseen näkyvissä olevilla rahoitusinstrumenteilla ole
ehkä edellytyksiä lähitulevaisuudessa toteuttaa. Sinänsä viisas ja
sujuva liikkuminen on kannatettava tavoite.
2.2. Viihtyisä asuminen ja elinympäristö
Uudenmaan ja erityisesti Helsingin seudun väestönkasvu jatkuu ja
ylläpitää tarvetta asuntojen rakentamiseen erityisesti
pääkaupunkisseudulla. Asuntotuotannon edellytysten lisäksi tulee
huolehtia asuinympäristön laadusta ja luonnon monimuotoisuuden
säilymisestä. Talous- ja suunnittelukeskus pitää tavoitetta
kannatettavana ja painottaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut MAL
–sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen omalta osaltaan. Elin- ja
asuinympäristön laadun kehittämisen toimenpiteiden toteuttamiseksi on
hyvä tarkastella esim. Euroopan Unionin rahoituksen hyödyntämistä.
2.3. Hyvää työtä
Toiminnan tavoite, työllisyysasteen nostaminen ja työelämän laadun
parantaminen on kannatettava ja hyvä. talous- js suunnittelukeskus
tekee omalta osaltaan työtä tavoitteen saavuttamiseksi ja kantaa huolta
mm. maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisestä, kotouttamisesta ja
neuvonnasta. Elinikäinen oppiminen ja työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä ja ne ovat mukana
myös Suomen Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelman
tavoitteissa.
2.4. Maahanmuutto ja kotoutuminen
Maahanmuutto ja kotoutuminen toiminnan tavoite, Uusimaa on
sosiaalisesti eheä ja monikulttuurinen, on hyvä tavoite. Talous- ja
suunnittelukeskus haluaa painottaa erityisesti sitä, että maahanmuuttoa
ja maahanmuuttajia koskevissa toimenpiteistä tulisi hyvissä ajoin
neuvotella kaupunkien maahanmuutto asioista vastaavien toimijoiden
kanssa. Muutoin vaarana on toimenpiteiden irrallisuus valtion ja kuntien
välisistä sopimuksista ja muista toimista, joilla maahanmuuttoon ja
maahanmuuttajiin kohdistuvia toimia halutaan edistää. Toiminnan
toimenpiteiden toteutuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan
hyödyntää Euroopan Unionin rahoitusta.
2.5. Paikallisuus, lähidemokratia ja nuorten osallistuminen
Nuorten osallistumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan
Helsingin kaupungin toimenpiteillä eri hallintokunnissa ja se on talousja suunnittelukeskuksen kannalta tärkeää ja kannatettavaa toimintaa
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myös Uusimaa-ohjelmassa. Helsingissä toteutetaan vuoden 2013
aikana 10 lähidemokratia-pilottia. Helsingin kaupunki tukee myös
ehdotettua toimintaa, jolla kaupunginosayhdistykset voivat yhdessä
asukkaiden kanssa toteuttaa Euroopan Unionin rakennerahastoohjelmassa olevaa asukaslähtöistä yhteistoimintaa. Talous- ja
suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että Uusimaa-ohjelma tukee ja
mahdollistaa omalta osaltaan tätä toimintaa. Myös tämän toiminnan
toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupunkien
ao. toimijoiden kanssa.
3. Kestävä luonnontalous
Ilmastonmuutos on vakava uhka ja talous- js suunnittelukeskus
suhtautuu vakavasti sen tuomiin muutoksiin sekä varautuu
ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamien toimenpiteiden
toteuttamiseen siltä osin kun se on mahdollista. Helsingin kaupunki on
sitoutunut omalta osaltaan sekä Itämeri-strategian että Itämerihaasteen toteuttamiseen. Talous- ja suunnittelukeskus kannattaa niitä
toimenpiteitä mitä tässä strategisessa valinnassa ehdotetaan
tehtäväksi. Esitettävät toimenpiteet ovat osin samansuuntaisia ja
kannattaisi miettiä olisiko tarkoituksenmukaista yhdistää toimenpiteitä
toimiva arki toimenpiteiden kanssa.
3.1. Monimuotoinen luonto ja luonnonvarat
Toiminnan tavoitteena on maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten
parantamiseen ja metsien moninaiskäyttöön, luonnon
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen
panostaminen. Talous- ja suunnittelukeskus pitää tavoitetta hyvänä ja
painottaa laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
3.2. Vesien ja Itämeren tila paremmaksi
Uudenmaan vesien tila on selvästi muuta maata huonompi erityisesti
joet ja Suomenlahden rannikkovedet ovat heikossa tilassa.
Uudenmaan alueen kuormituksen vähentämistoimenpiteet ovat tärkeitä
koko Suomenlahden, mutta erityisesti omien rannikkovesiemme tilan
parantamiseksi. talous- ja suunnittelukeskus tukee esitettyjä
toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Helsinki on mukana
yhteistyössä HELCOM:n toimintaohjelman mukaisissa toimissa ja
haluaa mahdollisuuksiensa mukaan myös jatkossa tukea toiminnan
tavoitteita. Toimenpiteet ovat Itämeri-strategian mukaisia.
3.3. Ympäristöviisaat elintavat
Toiminnan tavoite on, että Uusimaalaiset ovat ympäristötietoisia,
viisaita toimijoita ja kuluttajia. Lähtökohtana tälle on
ympäristötietoisuus, joka herättää kansalaiset ja muut toimijat
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ympäristövastuullisiin elintapoihin ja valintoihin. Talous- ja
suunnittelukeskus tukee niitä toimenpiteitä joilla tavoitteeseen pyritään
ja on jo omalta osaltaan jo toteuttanut monia samansuuntaisia
toimenpiteitä.
3.4. Hiilineutraali Uusimaa
Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen vähentää ilmaston
lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonepäästöjä oleellisesti (80 - 90 %)
vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteena on
hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2050. Helsingin kaupunki ja sen
tytäryhteisöt panostavat lähivuosina merkittävästi siihen, että Helsinki
omalta osaltaan tukee tavoitetta hiilineutraalista yhteiskunnasta.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta toteutetaan yhteistä MALsopimusta. Talous- ja suunnittelukeskus tukee omalta osaltaan
esitettyjä toimenpiteitä mutta huomauttaa, että esitetyt toimenpiteet
eivät ole riittävän konkreettisia ja merkittäviä haasteellisen tavoitteen
saavuttamiseksi.
Ympäristöselostus
Uusimaa-ohjelmalla on tehdyn ympäristön vaikutusten arvioinnin
mukaan pääasiassa myönteisiä vaikutuksia. Cleantech ja hiilineutraali
uusimaa sisältävät toimenpiteitä joiden vaikutukset ovat erityisen
positiivisia. Energian käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset ovat
ymmärrettäviä suhteessa pyrittyyn talouskasvuun.
Vaikutusten arvioinnissa sitä vastoin kasvua idästä toimenpide näyttäisi
aiheuttavan pääasiassa kielteisiä vaikutuksia luonnonoloihin ja
luonnonvaroihin, aluerakenteeseen ja ympäristöön sekä
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä voidaan pitää yllättävänä
tuloksena.
Toivottavaa olisi, että tätä arviota avattaisiin ja tuotaisiin esiin ne
näkökohdat, jotka ovat tähän päätelmään johtaneet. Tarkastelujakson
aikana vuosina 2014–2017 kasvu idästä tuskin saavuttaa sellaisia
mittasuhteita, jossa vaikutukset toteutuisivat noinkin selvästi kielteisinä
Lisätiedot
Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571
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Uudenmaan liitto on valmistellut laajassa vuorovaikutuksessa
luonnokset Uusimaa-ohjelman ja siihen kuuluvan
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ympäristöselostuksen. Liitto pyytää näistä kummastakin lausuntoa
laajasti eri tahoilta.
Hallintokeskus on pyytänyt rakennusviraston lausunnon 5.11.2013
mennessä.
Uudenmaan strategisiksi pitkän tähtäimen tavoitteiksi vuodelle 2040 on
asetettu seuraavat teemat:
1.
2.
3.

Älykkään kasvun kehto, joka perustuu kestävään kehitykseen ja
älykkäisiin ratkaisuihin
Helppo tulla, olla ja toimia, joka painottaa liikkumisen, työn ja
toiminnan vaivattomuutta sekä
Puhdas ja kaunis Uusimaa, joka korostaa luonnonvarojen
järkevää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Uusimaa-ohjelman vaikutusten arviointia on tehty samanaikaisesti
ohjelman laatimisen kanssa. Ohjelman merkittävimmät myönteiset
vaikutukset kohdistuvat talouteen, ihmisiin ja ilmastomuutoksen
torjuntaan. Vaikutukset luonnonoloihin ja luonnonvaroihin,
aluerakenteeseen ja ympäristöön sekä liikenteeseen ovat myös
pääosin positiivisia.
Rakennusviraston rooli ja vaikuttavuus koskee lähinnä strategian
tavoitteita 2 ja 3. Uusimaa-ohjelman strategiat ovat monelta osin
yhdenmukaisia Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013 - 2016
kanssa.
Helsingin kaupunki ja rakennusvirasto edistävät kummasakin
ohjelmassa mainittua pyrkimystä parantaa kävelyä ja pyöräilyä
rakentamalla lisää uusia kevyen liikenteen väyliä, lisäämällä
pyöräpysäköintiä keskusta-alueilla ja joukkoliikenneasemien ja
pysäkkien läheisyydessä.
Rakennusvirasto edistää toiminnassaan jo nyt Uusimaa-ohjelman
toimenpiteitä kestävästä luonnontaloudesta monin eri tavoin
Helsingissä sekä kaupungin omistamilla ja rakennusviraston hoidossa
olevilla alueilla muualla Uudellamaalla. Näitä ulkoilualueina hoidettavia
alueita on yhteensä noin 12 000 hehtaaria. Rakennusvirasto pitää
myös tärkeänä, että Itämeren, rannikkoalueiden ja pienvesien tila on
nostettu erityisesti esille. Rakennusvirastossa on tehty useita Uusimaaohjelman ympäristötavoitteita tukevia linjauksia ja ohjelmia, ja niiden
tavoitteet tukevat hyvin Uusimaa-ohjelman tavoitteita.
Rakennusvirasto haluaa kiirehtiä maakunnallisen viherstrategian
laadintaa ja pitää erittäin suotavana, että sen onnistumiseksi
maakunnallisen viherstrategia laatimistyö tehdään yhdessä myös
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Helsingin kaupungin ja rakennusviraston edustajien kanssa. Erityisesti
uusimaalainen kulttuuriympäristö ja -maisema kaipaavat entistäkin
vahvempaa roolia osana viherstrategiaa. Lisäksi rakennusvirasto
haluaa korostaa yhteistyön merkitystä ja toimenpiteiden sekä
keinovalikon luomista, jotta kuntarajat ylittävää liikunta- ja
virkistyspaikkojen käyttöä saadaan aidosti kasvatettua.
Rakennusvirasto painottaa, että luonnon monimuotoisuuteen ja
ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen panostamisen lisäksi tulee
huolehtia maakunnallisella tasolla arvokkaiden luontoalueiden
suojelemisesta ja säilyttämisestä osana edellä mainittuja tavoitteitta.
Ympäristöselostus on laadittu selkeän ympäristövaikutusten tarkastelun
muotoon. Siinä on onnistuneesti arvioitu myös vaihtoehtojen
negatiivisia vaikutuksia nolla- ja positiivisten vaihtoehtojen lisäksi.
Rakennusvirasto pitää hyvänä, että Uusimaa-ohjelma on tehty laajassa
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa useiden tahojen kanssa avoimesti.
Samaa työskentelytapaa on syytä lisätä valmisteltaessa ja laadittaessa
Uusimaa-ohjelman strategisten valintojen 2014 - 2017
toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2014 - 2015, jossa
kärkihankekokonaisuudet tarkentuvat ja toimenpiteet linjataan.
Rakennusvirastolla on annettavaa näihin jatkotoimenpiteisiin
esimerkiksi viheralueiden pitkän hoitokokemuksensa sekä viheralueita
koskevan paikkatietomuotoisen ja analysoitavissa olevan
ympäristötiedon ansiosta.
Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812
pia.rantanen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508
tiina.saukkonen(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
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§ 1235
Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemien päätösten
täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3

Ei toimenpidettä

4

Kaupunginhallitus päätti
1
ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston
hyväksymästä päätösehdotuksesta 1
2
ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle
kaupunginvaltuuston hyväksymästä
päätösehdotuksesta 2
3
ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen
johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä
päätösehdotuksesta 3
4
kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä
virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota
kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin
4-9
5
kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa tarkistamaan
talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden
2014 aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien
lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat
kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta
tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä
kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus
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määritetään sen hoitomuodon kustannusten mukaan,
johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha
kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle.
Kehitetään varhaiskasvatusviraston käyttötalouden
budjetointia siten, että se heijastelee paremmin
lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.
6
kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä
kiinteistöviraston kanssa esittämään
kaupunginhallitukselle vuonna 2014 kolmen
kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja
suunnitelma 100 milj. euron vuotuiseen
myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Samassa
yhteydessä raportoidaan investointineuvotteluissa
päätettyjen sairaalakiinteistöjen tilanne
7
kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa huomioimaan
että varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon osuus ei
rajoitu 7 % tasoon
8
kehottaa varhaiskasvatusvirastoa tarkastamaan
varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön
uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se
on toiminnallisesti mahdollista
9
kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan sosiaalija terveyslautakunnalle selvityksen diabeteksen
hoidon käytännöistä Helsingissä helmikuun 2014
loppuun mennessä. Selvityksessä arvioidaan muiden
kaupunkien käytäntöjä diabeteksen hoidossa ja
vertaillaan Helsingin käytäntöjä näihin (ml.
diabeteshoitajien määrä)
10
kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa etenemään
valmistelussa siten, että voidaan päättää keskustaalueen terveysaseman sijainti ja toiminnot vuoden
2014 aikana
11
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kehottaa yleisten töiden lautakuntaa perustamaan
"Helsinki LED"-hanke, jossa korvataan kaikki
Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla
LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä.
Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen
aikaansaaminen, kaupungin juoksevien kulujen
vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden
parantaminen. Suunnitelma hankkeen
toteuttamisesta, kustannus-hyötysuhteen arviointi ja
ledeihin siirtymisen mahdollisimman tarkasta
aikataulusta esitetään kaupunginhallitukselle
syyskuuhun 2014 mennessä. Samalla esitetään
hankkeen vaatima investointien suuruus ja
investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa
sen kautta saatavat tuotot kaupungille.
12
kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan
toimenpiteet, joiden seurauksena eläköitymisen
johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin
virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä
pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että
kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä
toiminnoissa ei kasva
13
kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa käynnistämään
vuoden 2014 aikana perhekeskuspilotti tavoitteena
koota yhteen lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä
palveluita ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin
perhepalveluita tuottavien toimijoiden kanssa
14
kehottaa kulttuurikeskusta valmistelemaan,
huomioiden Khn 20.5 tekemä vastaavaa asiaa
koskeva strategiaohjelman täytäntöönpanopäätös,
yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon,
taidemuseon, kaupunginorkesterin ja
kaupunginkanslian kanssa ehdotuksen kulttuurialojen
päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen
uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi
kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava
valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.
15
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kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan
lautakuntaan suunnitelma pilotista ensimmaista
lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta
kotikaynnistä strategiakirjauksen pohjalta toukokuun
2014 loppuun mennessä. Lautakunta arvioi
mahdollisuudet pilotin toteuttamiseen.
16
kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa
valmistelemaan toimenpiteet, joiden tavoitteena
pienentää puoleen aiheutuvia sakkomaksuja v. 2013
tasosta esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan
avulla
17
kehottaa kaupunginkansliaa esittämään
kaupunginhallitukselle kesäkuuhun 2014 mennessä,
aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen
sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien
uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta
18
kehottaa kaupunginkanslia tuomaan
kaupunginhallituksen ryhmien käyttöön arviot
väestönkasvusta, kustannustason noususta sekä
nettotoimeentulotukimenoista, sisältäen vertailun
edellisenä vuonna budjetoinnissa sovellettuun
ennusteeseen, seuraavan vuoden
budjettineuvotteluiden yhteydessä
19
kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan kunkin
talousarviokäsittelyn yhteydessä
kaupunginhallitukselle selvityksen, kuinka eri
hallintokuntien talousarvio vaikuttaa terveys- ja
hyvinvointierojen kaventamiseen
20
kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä
opetuslautakunnan ja opetusviraston kanssa
tarkistamaan kymmenen vuoden
investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015
talousarvioraamin julkaisuun mennessä.
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Toivomusponsi 4 (äänestyksen pohjana olleessa
yhdistelmässä 8) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponnet 1 (4) sivistys- ja henkilöstötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponnet 2 (5), 3 (7), 5 (9) ja 7 (11) sosiaali-,
terveys- ja varhaiskasvatustointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponsi 6 (10) kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.
5-6

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa
tarkastuslautakuntaa toimittamaan
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslautakuntaa
toimittamaan taloushallintopalvelulle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat
tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

9
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Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa
toimittamaan taloushallintopalvelulle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat
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tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkieliselle
jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
15-16

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
17

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
10

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

12

Kaupunginhallitus päätti
1
maksaa kilpailuun osallistuneille NCC Property
Development Oy & NCC Rakennus Oy:lle sekä
Sponda Oyj:lle kaupungin osuuden
kilpailupalkkiosta, 200 000 euroa kummallekin.
2
kehottaa yleisten töiden lautakuntaa tekemään YIT
Rakennus Oy:n tarjouksen ja siihen sisältyvän
toteutussopimusehdotuksen mukaisen KVRurakkasopimuksen keskuksen julkisten osien
toteuttamisesta.
3
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa
mahdollisimman nopeasti laatimaan Keski-Pasilaan
tarjouksen mukaisen keskuksen toteuttamisen
mahdollistamiseksi tarvittavan asemakaavan.
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4
kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja
Liikennelaitos-liikelaitosta aikanaan vuosittaisissa
talousarvioesityksissään ottamaan huomioon
toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat
määrärahatarpeet sopimuksessa tarkoitettujen YIT
Rakennus Oy:lle korvattavien KVR-urakoiden ja
muiden investointien sekä kaupungin omina
kunnallisteknisine töineen tehtävien töiden
edellyttämiin kustannuksiin vuosina 2014-2021.
5
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, yleisten
töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos -liikelaitosta
ryhtymään toteutussopimuksen mukaisten
liikennesuunnitelmien laatimiseen sekä kaupungin
omien kunnallisteknisten töiden suunnitteluun ja
toteutukseen.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote osallistujille,
Senaatti-kiinteistöille ja liikennevirastolle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle,
liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle (HKL) sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle.
Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle/Vesihuolto, museovirastolle,
kulttuuriympäristön suojelu sekä Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten
töiden lautakunnalle, Helsingin Energia
–liikelaitokselle sekä pelastuslautakunnalle.
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14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseolle,
ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle,
Helsingin Energia –liikelaitokselle, Helsingin Satama
-liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle,
opetusvirastolle sekä talous- ja
suunnittelukeskukselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
18

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
19-21

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 13.11.2013
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3

Ei toimenpidettä

4

Kaupunginhallitus päättänee
1
ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston
hyväksymästä päätösehdotuksesta 1
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2
ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle
kaupunginvaltuuston hyväksymästä
päätösehdotuksesta 2
3
ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen
johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä
päätösehdotuksesta 3
4
kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä
virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota
kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin
4-9
5
kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa tarkistamaan
talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden
2014 aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien
lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat
kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta
tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä
kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus
määritetään sen hoitomuodon kustannusten mukaan,
johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha
kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle.
Kehitetään varhaiskasvatusviraston käyttötalouden
budjetointia siten, että se heijastelee paremmin
lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.
6
kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä
kiinteistöviraston kanssa esittämään
kaupunginhallitukselle vuonna 2014 kolmen
kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja
suunnitelma 100 milj. euron vuotuiseen
myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Samassa
yhteydessä raportoidaan investointineuvotteluissa
päätettyjen sairaalakiinteistöjen tilanne
7
kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa huomioimaan
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että varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon osuus ei
rajoitu 7 % tasoon
8
kehottaa varhaiskasvatusvirastoa tarkastamaan
varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön
uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se
on toiminnallisesti mahdollista
9
kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan sosiaalija terveyslautakunnalle selvityksen diabeteksen
hoidon käytännöistä Helsingissä helmikuun 2014
loppuun mennessä. Selvityksessä arvioidaan muiden
kaupunkien käytäntöjä diabeteksen hoidossa ja
vertaillaan Helsingin käytäntöjä näihin (ml.
diabeteshoitajien määrä)
10
kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa etenemään
valmistelussa siten, että voidaan päättää keskustaalueen terveysaseman sijainti ja toiminnot vuoden
2014 aikana
11
kehottaa yleisten töiden lautakuntaa perustamaan
"Helsinki LED"-hanke, jossa korvataan kaikki
Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla
LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä.
Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen
aikaansaaminen, kaupungin juoksevien kulujen
vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden
parantaminen. Suunnitelma hankkeen
toteuttamisesta, kustannus-hyötysuhteen arviointi ja
ledeihin siirtymisen mahdollisimman tarkasta
aikataulusta esitetään kaupunginhallitukselle
syyskuuhun 2014 mennessä. Samalla esitetään
hankkeen vaatima investointien suuruus ja
investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa
sen kautta saatavat tuotot kaupungille.
12
kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan
toimenpiteet, joiden seurauksena eläköitymisen
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johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin
virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä
pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että
kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä
toiminnoissa ei kasva
13
kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa käynnistämään
vuoden 2014 aikana perhekeskuspilotti tavoitteena
koota yhteen lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä
palveluita ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin
perhepalveluita tuottavien toimijoiden kanssa
14
kehottaa kulttuurikeskusta valmistelemaan,
huomioiden Khn 20.5 tekemä vastaavaa asiaa
koskeva strategiaohjelman täytäntöönpanopäätös,
yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon,
taidemuseon, kaupunginorkesterin ja
kaupunginkanslian kanssa ehdotuksen kulttuurialojen
päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen
uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi
kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava
valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.
15
kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan
lautakuntaan suunnitelma pilotista ensimmaista
lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta
kotikaynnistä strategiakirjauksen pohjalta toukokuun
2014 loppuun mennessä. Lautakunta arvioi
mahdollisuudet pilotin toteuttamiseen.
16
kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa
valmistelemaan toimenpiteet, joiden tavoitteena
pienentää puoleen aiheutuvia sakkomaksuja v. 2013
tasosta esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan
avulla
17
kehottaa kaupunginkansliaa esittämään
kaupunginhallitukselle kesäkuuhun 2014 mennessä,
aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen
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sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien
uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta
18
kehottaa kaupunginkanslia tuomaan
kaupunginhallituksen ryhmien käyttöön arviot
väestönkasvusta, kustannustason noususta sekä
nettotoimeentulotukimenoista, sisältäen vertailun
edellisenä vuonna budjetoinnissa sovellettuun
ennusteeseen, seuraavan vuoden
budjettineuvotteluiden yhteydessä
19
kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan kunkin
talousarviokäsittelyn yhteydessä
kaupunginhallitukselle selvityksen, kuinka eri
hallintokuntien talousarvio vaikuttaa terveys- ja
hyvinvointierojen kaventamiseen
20
kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä
opetuslautakunnan ja opetusviraston kanssa
tarkistamaan kymmenen vuoden
investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015
talousarvioraamin julkaisuun mennessä.
Toivomusponsi 4 (äänestyksen pohjana olleessa
yhdistelmässä 8) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponnet 1 (4) sivistys- ja henkilöstötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponnet 2 (5), 3 (7), 5 (9) ja 7 (11) sosiaali-,
terveys- ja varhaiskasvatustointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Toivomusponsi 6 (10) kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.
5-6
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7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa
tarkastuslautakuntaa toimittamaan
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

8

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa
pelastuslautakuntaa toimittamaan
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

9

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa
opetuslautakuntaa toimittamaan
taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin
ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkieliselle
jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

15-16

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
17

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
10
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11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

12

Kaupunginhallitus päättänee
1
maksaa kilpailuun osallistuneille NCC Property
Development Oy & NCC Rakennus Oy:lle sekä
Sponda Oyj:lle kaupungin osuuden
kilpailupalkkiosta, 200 000 euroa kummallekin.
2
kehottaa yleisten töiden lautakuntaa tekemään YIT
Rakennus Oy:n tarjouksen ja siihen sisältyvän
toteutussopimusehdotuksen mukaisen KVRurakkasopimuksen keskuksen julkisten osien
toteuttamisesta.
3
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa
mahdollisimman nopeasti laatimaan Keski-Pasilaan
tarjouksen mukaisen keskuksen toteuttamisen
mahdollistamiseksi tarvittavan asemakaavan.
4
kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja
Liikennelaitos-liikelaitosta aikanaan vuosittaisissa
talousarvioesityksissään ottamaan huomioon
toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat
määrärahatarpeet sopimuksessa tarkoitettujen YIT
Rakennus Oy:lle korvattavien KVR-urakoiden ja
muiden investointien sekä kaupungin omina
kunnallisteknisine töineen tehtävien töiden
edellyttämiin kustannuksiin vuosina 2014-2021.
5
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, yleisten
töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos -liikelaitosta
ryhtymään toteutussopimuksen mukaisten
liikennesuunnitelmien laatimiseen sekä kaupungin
omien kunnallisteknisten töiden suunnitteluun ja
toteutukseen.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote osallistujille,

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

41/2013

139 (206)

Kj/6
18.11.2013
Senaatti-kiinteistöille ja liikennevirastolle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle,
liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle (HKL) sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle.
Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.
13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle/Vesihuolto, museovirastolle,
kulttuuriympäristön suojelu sekä Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten
töiden lautakunnalle, Helsingin Energia
–liikelaitokselle sekä pelastuslautakunnalle.

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseolle,
ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle,
Helsingin Energia –liikelaitokselle, Helsingin Satama
-liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle,
opetusvirastolle sekä talous- ja
suunnittelukeskukselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
18
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Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
19-21

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
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§ 1236
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tietotekniikkajaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

11.11.2013
11.11.2013

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu

14.11.2013

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

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

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
konsernijaosto
tietotekniikkajaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

11.11.2013
11.11.2013

johtokunnat
- Helsingin Energia
- Helsingin Satama
- Taloushallintopalvelu

14.11.2013

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

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1237
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
apulaiskaupunginjohtajat
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

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

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
apulaiskaupunginjohtajat
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1238
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

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

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1239
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
yleisten töiden lautakunta

12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
yleisten töiden lautakunta

12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(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

41/2013

147 (206)

Kaj/1
18.11.2013

§ 1240
Vt Kauko Koskisen toivomusponsi kaupungin omistamien
rakennusten hoidosta, ylläpidosta ja tarkastuksista sekä
kiinteistönhoitajien riittävästä koulutuksesta
HEL 2012-016690 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kauko
Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen esittäjä

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kauko
Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 (§ 382) käsitellessään
talousarvioehdotusta vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotusta
vuosille 2013–2015 seuraavan valtuutettu Kauko Koskisen tekemän
toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennusten
mm. päiväkoti- ja koulurakennusten hoitoon ja ylläpitoon kiinnitetään
erityistä huomiota säännöllisin tarkastuksin ja tarjoamalla
kiinteistönhoitajille riittävästi koulutusta."
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
kiinteistölautakunnan ja opetuslautakunnan lausunnot. Lausunnot ovat
päätöshistoriassa.
Kiinteistölautakunta ja opetuslautakunta toteavat lausunnoissaan mm.
seuraavaa:
Tarkastustoiminta ja kiinteistöjen hoito
Koulukiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston
tilakeskus. Opetuslautakunnan mielestä on tärkeää kehittää keinoja ja
menetelmiä, jotta koulukiinteistöt voidaan pitää hyvässä kunnossa sekä
taata oppilaille ja opettajille terveellinen toimintaympäristö.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpidossa olevissa kiinteistöissä on
viime vuoteen asti tehty kuntoarvioita 5 - 10 vuoden välein.
Suunnitelmallisen korjaustoiminnan tehostamiseksi on kuitenkin todettu
tarve kehittää käytössä ollutta kuntoarviomallia. Tilakeskuksessa on
kehitetty kiinteistöjen tarkastustoimintaa siten, että kiinteistöjen kuntoa
arvioidaan jatkossa vuosittain isännöitsijäkierroksella, jolloin myös
määritellään rakennusten tarkempien tutkimusten eli kuntotutkimusten
tarve. Lisäksi kiinteistöissä tehdään kuntotutkimuksia esimerkiksi
sisäilmaongelmaepäilyjen takia.
Tilakeskus ostaa kiinteistön hoidon pääosin Palmian
kiinteistöpalveluilta. Kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu myös
kiinteistöjen tarkastustoiminta, esimerkiksi salaojien toimintatarkastus.
Kiinteistönhoitoa ohjataan sähköisen huoltokirjan huoltokalenterin
avulla. Kiinteistönhoidon vaatimukset nousevat koko ajan, koska
kiinteistöt ovat teknisesti yhä vaativampia ja edellyttävät
kiinteistönhoitajilta yhä monipuolisempaa osaamista ja aktiivisempaa
otetta.
Kiinteistönhoitosopimuksien uusiminen on käynnissä. Kiinteistönhoidon
palvelukuvaukset on uudelleenkirjoitettu painottaen energiansäästön ja
sisäilmaolosuhteiden kannalta tärkeitä taloteknisiä tehtäviä eli
ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toimivuuden hoitoa jatkuvan
mittaus- ja säätötoiminnan kautta.
Koulutus
Hyvin toimivalla koulukiinteistöjen huollolla ja ylläpidolla voidaan
ennalta ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. On tärkeää, että
tilakeskuksella on käytössä riittävät resurssit ja ammattitaitoinen
henkilökunta, jotta vikoihin ja puutteisiin voidaan puuttua ajoissa ja
ehkäistä ennakolta.
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Tilakeskus ja Palmia ovat järjestäneet yhdessä teknisille isännöitsijöille
ja kiinteistönhoidolle koulutusta mm. taloautomaatiojärjestelmistä ja
energia-asioista.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen esittäjä

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti

Tiedoksi
Muut valtuutetut

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 30.05.2013 § 278
HEL 2012-016690 T 00 00 03

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Valtuutettu Koskinen on esittänyt toivomusponnessaan 28.11.2012,
että rakennusten mm. päiväkotien ja koulurakennusten hoitoon ja
ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota säännöllisin tarkastuksin ja
tarjoamalla kiinteistönhoitajille riittävästi koulutusta. Lautakunta toteaa,
että kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpidossa olevissa kiinteistöissä
on viime vuoteen asti tehty kuntoarvioita, joita on toteutettu
kiinteistöissä 5 - 10 vuoden välein. Suunnitelmallisen korjaustoiminnan
tehostamiseksi todettiin kuitenkin tarve kehittää käytössä ollutta
kuntoarviomallia. Tilakeskuksessa on kehitetty kiinteistöjen
tarkastustoimintaa siten, että kiinteistöjen kuntoa arvioidaan jatkossa
vuosittain isännöitsijäkierroksella, jolloin myös määritellään
rakennusten tarkempien tutkimusten eli kuntotutkimusten tarve. Lisäksi
kiinteistöissä tehdään kuntotutkimuksia esimerkiksi
sisäilmaongelmaepäilyjen takia.
Tilakeskus ostaa kiinteistön hoidon pääosin Palmian
kiinteistöpalveluilta. Kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu myös
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kiinteistöjen tarkastustoiminta, esimerkiksi salaojien toimintatarkastus.
Kiinteistönhoitoa ohjataan sähköisen huoltokirjan huoltokalenterin
avulla. Kiinteistönhoidon vaatimukset nousevat koko ajan, koska
kiinteistöt ovat teknisesti yhä vaativampia ja edellyttävät
kiinteistönhoitajilta yhä monipuolisempaa osaamista ja aktiivisempaa
otetta. Kiinteistönhoitosopimuksien uusiminen on käynnissä.
Kiinteistönhoidon palvelukuvaukset on uudelleenkirjoitettu painottaen
energiansäästön ja sisäilmaolosuhteiden kannalta tärkeitä taloteknisiä
tehtäviä eli ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toimivuuden hoitoa
jatkuvan mittaus- ja säätötoiminnan kautta.
Tilakeskus ja Palmia ovat järjestäneet yhdessä teknisille isännöitsijöille
ja kiinteistönhoidolle koulutusta mm. taloautomaatiojärjestelmistä ja
energia-asioista.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Sari Hilden, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 86
HEL 2012-016690 T 00 00 03

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Opetuslautakunta toteaa, että koulukiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta
vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Opetuslautakunnan mielestä on
tärkeää kehittää keinoja ja menetelmiä, jotta koulukiinteistöt voidaan
pitää hyvässä kunnossa sekä taata oppilaille ja opettajille terveellinen
toimintaympäristö.
Hyvin toimivalla koulukiinteistöjen huollolla ja ylläpidolla voidaan
ennalta ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. On tärkeää, että
tilakeskuksella on käytössä riittävät resurssit ja ammattitaitoinen
henkilökunta, jotta vikoihin ja puutteisiin voidaan puuttua ajoissa ja
ehkäistä ennakolta.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363
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marketta.savelainen(a)hel.fi
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§ 1241
Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n
kanssa
HEL 2013-011117 T 10 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 47.
kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47030 tontin nro 5 omistajan
Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa liitteen 1 mukaisen
sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sopimus
Kaavamuutosehdotus nro 12175

Otteet
Ote
Asunto Oy Helsingin
Kotikonnuntie 10

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään
47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47030 tontin nro 5
omistajan Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa liitteen 1
mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja
lisäyksiä.
Esittelijä
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 11.12.2012
asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa sen, että Asunto
Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n omistaman tontin 47030/5 nykyiselle
pysäköintialueelle rakennetaan viisikerroksinen asuinrakennus. Tontin
rakennusoikeus kasvaa 3 440 k-m². Kaavamuutosehdotus on liitteenä
2.
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Kaavamuutoksesta aiheutuu tontin omistajalle merkittävää hyötyä,
joten tontin omistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004
tekemän päätöksen mukaiset maankäyttösopimusneuvottelut.
Tontin omistajan kanssa ehdotetaan tehtäväksi kaavamuutoksen
johdosta sopimus, jonka mukaan tontin omistaja suorittaa kaupungille
250 700 euron korvauksen osuutenaan yhdyskuntarakentamisen
kustannuksista.
Lisäksi kaupunki luovuttaa yhtiön uuteen tonttiin kaksi tontinosaa,
joiden pinta-ala on yhteensä 507 m². Yhtiö maksaa kaupungille
tontinosista 192 780 euroa.
Nykyinen tonttiliittymä Kotikonnuntieltä korvataan naapuritontin
47030/11 kanssa yhteisellä liittymällä ja ajoyhteyden varren nykyisiä
vajaakäyttöisiä autopaikkoja osoitetaan uudisrakennuksen
autopaikoiksi.
Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja
noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sopimus
Kaavamuutosehdotus nro 12175

Otteet
Ote
Asunto Oy Helsingin
Kotikonnuntie 10

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 19.09.2013 § 469
HEL 2013-011117 T 10 01 00
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Kiinteistökartta K6 R3, Kotikonnuntie 10

Päätös
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan tekemään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro
47030 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n
kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia
vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
(MA147-4)
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442
tapio.laalo(a)hel.fi
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
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§ 1242
Alueiden varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle POPAhanketta varten (Pohjois-Pasila, kortteli 17097 ja yleiset alueet)
HEL 2013-012307 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti varata Rakennusosakeyhtiö Hartelalle liitteen
4 mukaiset kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro
17097 ja yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA hanke) suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista
varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten
perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.
Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.
2
Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä
asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on
sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden
maanomistajien kanssa.
3
Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston,
talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen,
kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien
kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.
Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja
ympäristöasioita.
4
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen
edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä
toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten
tekemisestä.
5
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen
rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten
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johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden
siirtokustannuksista.
6
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat
lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin
tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen
osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon
omistuksessa.
7
Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista,
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada
voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei
kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden
luovuttamisesta varauksensaajalle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Varattavat alueet
Sijaintikartta
Rakennusosakeyhtiö Hartelan varaushakemus liitteineen
Voimassa oleva asemakaava

Otteet
Ote
Rakennusosakeyhtiö Hartela

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee varata Rakennusosakeyhtiö Hartelalle
liitteen 4 mukaiset kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli
nro 17097 ja yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA hanke) suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista
varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten
perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.
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Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.
2
Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä
asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on
sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden
maanomistajien kanssa.
3
Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston,
talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen,
kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien
kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.
Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja
ympäristöasioita.
4
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen
edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä
toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten
tekemisestä.
5
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen
rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten
johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden
siirtokustannuksista.
6
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat
lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin
tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen
osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon
omistuksessa.
7
Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista,
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada
voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei
kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden
luovuttamisesta varauksensaajalle.
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Tiivistelmä
Rakennusosakeyhtiö Hartela (jäljempänä Hartela) pyytää
hakemuksessaan, että yhtiölle varattaisiin karttaliitteessä 1 kaupungin
omistamat Pohjois-Pasilan alueet tilaa vievän kaupan keskittymän
(POPA-hanke) suunnittelua varten.
Hartela on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen
selvityksen ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä visiosuunnitelman.
Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman
välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka
kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².
Hartela on sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n ja
VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.
Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden
kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia
IKEA:n sijoittamista osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa
vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta
kohtaan.
POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus täyttää tilaa vaativan (tiva)
kaupan palveluvajaus Helsingissä. Helsingissä ei tällä hetkellä ole
Ikea-tavarataloa eikä selkeää kodin- ja sisustustarvikekauppojen
keskittymää, Itä-Helsingissä sijaitsevaa Lanterna-keskusta lukuun
ottamatta. Helsinkiläiset asioivat Espoossa ja Vantaalla kehäteiden
varsilla.
Pasilaan sijoittuva kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja
urheilutarvikeliikkeiden keskittymä parantaisi helsinkiläisten
ostosmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja
liikenneyhteydet ovat erinomaiset, mikä tekisi suunnitellun kaupallisten
palveluiden keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla
kulkuyhteyksillä.
Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli 100 000 k-m²). Yhdessä
Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen kanssa se
muodostaisi yhden seudun vetovoimaisimmista kaupallisista alueista.
Hartelan mukaan Ikea-tavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen
rakentaminen alkaisi heti, kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014.
Hanke mahdollistaisi Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja
hankkeen käynnistymisellä olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia
työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.
Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston,
talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen,
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kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien
kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa kaupunkikuva-,
liikenne- ja ympäristöasioita.
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet on tarkoitus
vuokrata tai myydä varauksensaajalle kaupungin tavanomaisin
vuokraus- tai myyntiehdoin.
Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan
noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää
maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa näiden kanssa tehtyjä
maankäyttösopimuksia tarkistetaan.
Varaus ehdotetaan tehtäväksi 30.6.2015 saakka muutoin
päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.
Esittelijä
Hakemus
Rakennusosakeyhtiö Hartela pyytää, että yhtiölle varattaisiin kaupungin
omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja yleiset alueet)
tilaa vievän kaupan keskittymän (POPA-hanke) suunnittelua varten.
Sijaintikartta on liitteenä 2 ja hakemus liitteineen liitteenä 3.
Hankealueen asemakaava ja maanomistus
Pohjois-Pasilan eteläosaan sijoittuvalla hankealueella on voimassa
asemakaavamuutos nro 11395.
Kaavamuutos mahdollistaa alueen muuttamisen nykyisestä varikko- ja
varastokäytöstä työpaikka-alueeksi, jonka toteutuksen on odotettu
tapahtuvan vähitellen pitkällä aikavälillä alueen nykyisten toimintojen
siirtyessä muualle.
Hankealueelle on kaavoitettu seitsemän toimitilojen korttelialueen
tonttia (KTY, korttelit 17099 ja 17100, 94 000 k-m²) ja kaksi muuta
toimitilojen korttelialueen tonttia (KTY-1, kortteli 17098, 29 000 k-m², ja
KTY-2, kortteli 17097, 12 500 k-m²) sekä Eckerönpuisto ja kadut.
Alueen maanomistajia ovat Itella Real Estate Oy (kortteli 17099 ja
17100 pääosa), VR-yhtymä Oy (kortteli 17098), Senaatti-Kiinteistöt
(kortteli 17100 osa) ja Helsingin kaupunki (kortteli 17097 ja yleiset
alueet).
Asemakaava on liitteenä 4.
Hankekuvaus
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Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman
välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka
kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².
Yhtiö on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen
selvityksen (11.6.2013) ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä
visiosuunnitelman (22.8.2013). Selvitys ja suunnitelma ovat
hakemuksen liitteinä.
Yhtiö on myös sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n
ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.
Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden
kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia
IKEA:n sijoittamisesta osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa
vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta
kohtaan.
Varausesitys ja sen perustelut
Esittelijä puoltaa Hartelan varaushakemusta siinä ja sen liitteissä
esitetyin perustein.
Esittelijän mielestä POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus lisätä
tilaa vievän kaupan palveluiden tarjontaa kaupungin alueella.
Helsingissä ei tällä hetkellä ole Ikea-tavarataloa eikä selkeää kodin- ja
sisustustarvikekauppojen keskittymää, Itä-Helsingissä sijaitsevaa
Lanterna-keskusta lukuun ottamatta. Helsinkiläiset asioivat Espoossa
ja Vantaalla kehäteiden varsilla.
Pasilaan sijoittuva kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja
urheilutarvikeliikkeiden keskittymä parantaisi helsinkiläisten
ostosmahdollisuuksia kestävällä tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja
liikenneyhteydet ovat erinomaiset, jotka toisivat tilaa vievän kaupan
keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla kulkuyhteyksillä.
Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli 100 000 k-m²). Yhdessä
Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen kanssa se
muodostaisi yhden seudun vetovoimaisimmista kauppa-alueista.
Hartelan mukaan Ikea-tavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen
rakentaminen alkaisi heti, kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014.
Hanke mahdollistaisi Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja
hankkeen käynnistymisellä olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia
työllisyys- ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia.
Varauksen ehdoiksi tulisi asettaa, että hanke on suunniteltava
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja
suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston ja muiden
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tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden
maanomistajien kanssa.
Suunnittelussa tulisi painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja
ympäristöasioita.
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet vuokrataan tai
myydään kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin
varauksensaajalle tai sen osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin
pääosat ovat saman tahon omistuksessa.
Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan
noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää
maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa heidän kanssaan tehtyjä
maankäyttösopimuksia tarkistetaan.
Varaus olisi voimassa 30.6.2015 saakka muutoin päätösehdotuksesta
ilmenevin ehdoin.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Varattavat alueet
Sijaintikartta
Rakennusosakeyhtiö Hartelan varaushakemus liitteineen
Voimassa oleva asemakaava

Otteet
Ote
Rakennusosakeyhtiö Hartela

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 10.10.2013 § 508
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HEL 2013-012307 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta G5 R1, Postintaival

Päätös
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
varaisi Rakennusosakeyhtiö Hartelalle liitteen nro 4 mukaiset
kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja
yleiset alueet) tilaa vaativan kaupan keskittymän (POPA-hanke)
suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista
varauksensaajaa ja soveltuvin osin hankkeen toteuttamista varten
perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä.
Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.
2
Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä
asemakaavan muutos saa lainvoiman ja että varauksensaaja on
sopinut hankkeen toteutuksesta kaavamuutosalueen muiden
maanomistajien kanssa.
3
Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen,
rakennusviraston, pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden
tarvittavien kaupungin hallintokuntien kanssa sekä alueen muiden
maanomistajien kanssa.
4
Suunnittelussa tulee painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja
ympäristöasioita.
5
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen laatimisen
edellyttämistä hankkeen rakennettavuutta ja muita teknisiä sekä
toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja selvitysten
tekemisestä.
6
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Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaavamuutoksen mukaisen
rakentamisen edellyttämistä varatuilla alueilla sijaitsevien yksityisten
johtojen, kaapeleiden ja muiden yhdyskuntateknisten laitteiden
siirtokustannuksista.
7
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Kaupungin omistamat
lainvoimaisen kaavamuutoksen mukaiset alueet luovutetaan kaupungin
tavanomaisin vuokraus- tai myyntiehdoin varauksensaajalle tai sen
osoittamalle taholle edellyttäen, että tontin pääosat ovat saman tahon
omistuksessa.
8
Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista,
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada
voimaan hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei
kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus päätä alueiden
luovuttamisesta varauksensaajalle.
Lautakunta toteaa, että Rakennusosakeyhtiö Hartela (jäljempänä
Hartela) pyytää hakemuksessaan (22.8.2013), että yhtiölle varattaisiin
kaupungin omistamat Pohjois-Pasilan alueet (kortteli nro 17097 ja
yleiset alueet) tilaa vievän kaupan keskittymän (POPA-hanke)
suunnittelua varten.
Hartela on teettänyt Realprojekti Oy:llä hankkeesta kaupallisen
selvityksen (11.6.2013) ja Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:llä
visiosuunnitelman (22.8.2013).
Hartela suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman
välittömään läheisyyteen tilaa vievän kaupan keskittymää, jonka
kokoluokka on yhteensä noin 100 000 k-m².
Hartela on sopinut alueen maanomistajien Itella Real Estate Oy:n ja
VR-Yhtymä Oy:n kanssa alueen jatkokehittämisen tutkimisesta.
Hartela on neuvotellut POPA-hankkeesta myös käyttäjäasiakkaiden
kanssa. Ikea Real Estate on kirjallisesti ilmoittanut halukkuutensa tutkia
IKEA:n sijoittamista osaksi hanketta ja myös muut keskeiset tilaa
vievän kaupan toimijat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa hanketta
kohtaan.
Lautakunta puoltaa Hartelan varaushakemusta siinä ja sen liitteissä
esitetyin perustein.
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Lautakunnan mielestä POPA-hanke olisi erinomainen mahdollisuus
täyttää Helsingissä nykyisin tutkitusti oleva tilaa vaativan (tiva) kaupan
palveluaukko. Helsingissä ei tällä hetkellä ole Ikea-tavarataloa eikä
selkeää kodin- ja sisustustarvikekauppojen keskittymää, Itä-Helsingissä
sijaitsevaa Lanterna-keskusta lukuun ottamatta. Helsinkiläiset asioivat
Espoossa ja Vantaalla kehäteiden varsilla. Pasilaan sijoittuva
kodintarvike-, huonekalu-, kodinelektroniikka- ja urheilutarvikeliikkeiden
keskittymä parantaisi helsinkiläisten ostosmahdollisuuksia kestävällä
tavalla. Pohjois-Pasilan sijainti ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset,
jotka toisivat tiva-keskittymän helposti saavutettavaksi julkisilla
kulkuyhteyksillä. Hankkeen kokoluokka on harvinaisen suuri (yli
100 000 k-m²). Yhdessä Keski-Pasilan tulevan kauppa- ja
viihdekeskuksen kanssa se muodostaisi yhden seudun
vetovoimaisimmista kauppa-alueista. Hartelan mukaan Ikeatavaratalolla on kiireellinen aikataulu ja sen rakentaminen alkaisi heti,
kun kaavamuutos vahvistuisi vuonna 2014. Hanke mahdollistaisi
Pohjois-Pasilan eteläosan rakentamisen ja hankkeen käynnistymisellä
olisi merkittäviä myönteisiä ja pitkäaikaisia työllisyys- ja
elinkeinopoliittisia vaikutuksia.
Varauksen ehdoiksi tulisi asettaa, että hanke on suunniteltava
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, talous- ja
suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, pelastuslaitoksen,
kiinteistöviraston ja muiden tarvittavien kaupungin hallintokuntien
kanssa sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.
Suunnittelussa tulisi painottaa kaupunkikuva-, liikenne- ja
ympäristöasioita.
Kaupungin omistamien alueiden luovuttaminen edellyttää, että hanketta
koskeva asemakaavan muutos saa lainvoiman. Alueet vuokrataan tai
myydään varauksensaajalle kaupungin tavanomaisin vuokraus- tai
myyntiehdoin.
Yksityisten maanomistajien kohdalla kaavamuutoksessa tullaan
noudattamaan kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemää
maapoliittista päätöstä ja tarvittaessa heidän kanssaan tehtyjä
maankäyttösopimuksia tarkistetaan.
Varaus olisi voimassa 30.6.2015 saakka muutoin päätösehdotuksesta
ilmenevin ehdoin.
(L1117-52R)
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
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Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471
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§ 1243
Tontin varaaminen Ruissalo Säätiölle Munkkiniemestä (Tontti
30098/6, Professorintie)
HEL 2012-014763 T 10 01 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus päätti varata Ruissalo Säätiölle liitekartan 5
osoittaman määräalan (pinta-ala noin 4 265 m² ja rakennusoikeus noin
4 800 k-m²) 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) suunnitellusta
erityisasumisen (AS) tontista 30098/6 vanhusten palveluasuntojen sekä
niihin liittyvien palvelutilojen suunnittelua varten 12.2015 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan
varausalueelle tonteilla 30098/4 ja 5 nykyisellään sijaitsevan vanhusten
palvelutalon laajennuksen, jonka rakennusoikeus on noin 4 800 k-m².
Palvelutaloon sijoittuvat asunnot tulee toteuttaa vapaarahoitteisina
vanhuksille suunnattuina vuokra-asuntoina ilman Hitas-ehtoja.
Laajennusosa tulee toteuttaa siten, että se muodostaa olemassa
olevien palvelutalojen kanssa kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen
kokonaisuuden.
Varauksensaaja on velvollinen esittämään 31.12.2013 mennessä
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi hankkeen
kaupunkikuvallista laatutasoa sekä muita arkkitehtonisia ja
toiminnallisia perusratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman. Hanke on
suunniteltava ja toteutettava tonttiosaston hyväksymän
viitesuunnitelman mukaisesti tai vähintään siitä ilmenevää laatutasoa ja
perusratkaisuja noudattaen.
Varauksensaaja on velvollinen esittämään hankkeen lopulliset
rakennuslupasuunnitelmat kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksyttäviksi hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista.
2
Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen ostamaan
kaupungilta palvelutalon laajennusta varten vastaisuudessa
kaavoitettavan alueen/tontinosan (noin 4 800 k-m²) 6 kuukauden
kuluessa siitä, kun hanketta varten laadittava asemamakaavan muutos
on tullut voimaan. Tontin myynnissä noudatetaan tällöin kaupungin
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kiinteistökaupoissa tavanomaisesti noudattamia hinnan
määräytymiseen liittyviä sekä muita ehtoja sekä kiinteistölautakunnan
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Alue sille osoitettuine
rakennusoikeuksineen myydään käypään arvoon, joka määräytyy
ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvioon perustuen.
Kiinteistökauppa tehdään Ruissalo Säätiön toimesta vastaisuudessa
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun tai Ruissalo Säätiön omistaman
Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinrinteen lukuun.
3
Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta
parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee täyttää
A–energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei
kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta
riippumattomasta syystä toisin päätä.
Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen, varausalueelle
rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi)
laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen
energiatehokkuutta osoittavan, kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksymän selvityksen.
4
Varausalue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan
kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä
asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai
varausaluetta ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi
varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.
5
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia
rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua
yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien
kanssa.
6
Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 6 olevaa
kiinteistöviraston tonttiosaston 11.3.2013 päivättyä toimintaohjetta
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kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista
puista.
7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti
edistämään varausalueen suunnittelua ja rakentamista.
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä
velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan
yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä
henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta
(esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä
rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus
päättymään kesken varausajan.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Kaupungilla on edellä mainitun lisäksi seuraamuksitta oikeus
pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta ja määrätä varaus kesken
varausajan päättymään seuraavissa tilanteissa:
- Varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden
perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
-

Tonttiosasto ei hyväksy edellä mainittua viitesuunnitelmaa.

- Varauksensaajan hanke ei täytä hankkeen energiatehokkuudelle
asetettua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta
poikkeusta.
- On ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaikana ja
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
- Varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai
muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai
muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
B
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään
varausehtoihin vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.
Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan
päättämään varausalueen myynnistä sekä sen ehdoista edellyttäen,
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että ulkopuolisen asiantuntijan arvioon perustuva kauppahinta ei ylitä
myyntihetkellä voimassa olevan johtosäännön mukaista
kaupunginhallituksen myyntivaltuutta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Sijaintikartta
Kaavaluonnos
Ruissalo Säätiön tontinvaraushakemus
Saga III - Saga Munkkiniemi konseptisuunnitelma
Varausaluekartta
Tonttiosaston toimintaohje 11.3.2013

Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus
A
Kaupunginhallitus päättänee varata Ruissalo Säätiölle liitekartan 5
osoittaman määräalan (pinta-ala noin 4 265 m² ja rakennusoikeus noin
4 800 k-m²) 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) suunnitellusta
erityisasumisen (AS) tontista 30098/6 vanhusten palveluasuntojen sekä
niihin liittyvien palvelutilojen suunnittelua varten 12.2015 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan
varausalueelle tonteilla 30098/4 ja 5 nykyisellään sijaitsevan vanhusten
palvelutalon laajennuksen, jonka rakennusoikeus on noin 4 800 k-m².
Palvelutaloon sijoittuvat asunnot tulee toteuttaa vapaarahoitteisina
vanhuksille suunnattuina vuokra-asuntoina ilman Hitas-ehtoja.
Laajennusosa tulee toteuttaa siten, että se muodostaa olemassa
olevien palvelutalojen kanssa kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen
kokonaisuuden.
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Varauksensaaja on velvollinen esittämään 31.12.2013 mennessä
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi hankkeen
kaupunkikuvallista laatutasoa sekä muita arkkitehtonisia ja
toiminnallisia perusratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman. Hanke on
suunniteltava ja toteutettava tonttiosaston hyväksymän
viitesuunnitelman mukaisesti tai vähintään siitä ilmenevää laatutasoa ja
perusratkaisuja noudattaen.
Varauksensaaja on velvollinen esittämään hankkeen lopulliset
rakennuslupasuunnitelmat kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksyttäviksi hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista.
2
Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen ostamaan
kaupungilta palvelutalon laajennusta varten vastaisuudessa
kaavoitettavan alueen/tontinosan (noin 4 800 k-m²) 6 kuukauden
kuluessa siitä, kun hanketta varten laadittava asemamakaavan muutos
on tullut voimaan. Tontin myynnissä noudatetaan tällöin kaupungin
kiinteistökaupoissa tavanomaisesti noudattamia hinnan
määräytymiseen liittyviä sekä muita ehtoja sekä kiinteistölautakunnan
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Alue sille osoitettuine
rakennusoikeuksineen myydään käypään arvoon, joka määräytyy
ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvioon perustuen.
Kiinteistökauppa tehdään Ruissalo Säätiön toimesta vastaisuudessa
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun tai Ruissalo Säätiön omistaman
Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinrinteen lukuun.
3
Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta
parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee täyttää
A–energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei
kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta
riippumattomasta syystä toisin päätä.
Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen, varausalueelle
rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi)
laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen
energiatehokkuutta osoittavan, kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksymän selvityksen.
4
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Varausalue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan
kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä
asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai
varausaluetta ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi
varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.
5
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia
rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua
yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien
kanssa.
6
Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 6 olevaa
kiinteistöviraston tonttiosaston 11.3.2013 päivättyä toimintaohjetta
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista
puista.
7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti
edistämään varausalueen suunnittelua ja rakentamista.
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä
velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan
yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä
henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta
(esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä
rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus
päättymään kesken varausajan.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Kaupungilla on edellä mainitun lisäksi seuraamuksitta oikeus
pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta ja määrätä varaus kesken
varausajan päättymään seuraavissa tilanteissa:
- Varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden
perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
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-

Tonttiosasto ei hyväksy edellä mainittua viitesuunnitelmaa.

- Varauksensaajan hanke ei täytä hankkeen energiatehokkuudelle
asetettua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta
poikkeusta.
- On ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaikana ja
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
- Varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai
muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai
muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
B
Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään
varausehtoihin vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.
Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan
päättämään varausalueen myynnistä sekä sen ehdoista edellyttäen,
että ulkopuolisen asiantuntijan arvioon perustuva kauppahinta ei ylitä
myyntihetkellä voimassa olevan johtosäännön mukaista
kaupunginhallituksen myyntivaltuutta.
Tiivistelmä
Ruissalo Säätiö omistaa kahden kiinteistöyhtiön kautta
Munkkiniemessä osoitteessa Dosentintie 10 ja 12 sijaitsevat
erityisasumisen (AS) tontit 30098/4 ja 5. Tonteilla sijaitsee 1990-luvun
loppupuolella valmistunut vanhusten palvelutalokokonaisuus.
Ruissalo Säätiö ja palvelutalon operaattorina toimivat Saga Care
Finnland ovat laatineet alustavan viitesuunnitelman olemassa olevan
palvelutalon laajentamiseksi. Laajennus käsittää noin 4 800 k-m²:n
suuruisen lisärakennuksen rakentamisen, mikä edellyttää nykyisin
voimassa olevan asemakaavan nro 11079 muuttamista. Laajennus
sijoittuisi kaupungin omistuksessa olevalle puistoalueen osalle, joka
liitettäisiin olemassa oleviin tontteihin. Kaupunkisuunnitteluvirasto on
29.4.2013 julkaissut kaavamuutosta koskevan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Ruissalo Säätiö ja Saga Care Finnland Oy esittävät, että kaupunki
varaisi niille palvelutalon laajennushanketta varten edellä mainitun
kaavaluonnoksesta tarkemmin ilmenevän alueen. Alueelle toteutettava
laajennus olisi toiminnallisesti osa olemassa olevaa palvelutaloa.
Hakemukseen ja neuvotteluihin perustuen kaupunginhallitukselle
esitetään, että po. alue (pinta-ala noin 4 265 m² ja rakennusoikeus noin
4 800 k-m²) varattaisiin hakemuksessa esitettyä vanhusten palvelutalon
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laajennushanketta varten. Rakennettavat asunnot toteutettaisiin
sääntelemättöminä vuokra-asuntoina. Varattava alue luovutettaisiin
varausehtojen mukaan lähtökohtaisesti myymällä, koska Ruissalo
Säätiö omistaa jo muut po. hankekokonaisuuteen liittyvät tontit.
Luovutushinta määräytyisi käyvän arvon mukaan, joka määritetään
ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvioon perustuen.
Esittelijä
Nykytilanne
Ruissalo Säätiö omistaa kahden kiinteistöyhtiön kautta (Kiinteistö Oy
Helsingin Dosentinrinne ja Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinpuisto)
Munkkiniemessä osoitteessa Dosentintie 10 ja 12 sijaitsevat
erityisasumisen (AS) tontit 30098/4 ja 5. Tonteilla sijaitsee 1990-luvun
loppupuolella valmistunut kahdesta rakennuksesta koostuva vanhusten
palvelutalokokonaisuus. Rakennuksissa on nykyisellään yhteensä 194
asuntoa. Palvelutalon operaattorina toimii Saga Care Finland Oy, joka
harjoittaa 24 h:n hoiva-, hoito- ja kuntoutuspalveluja. Asukkaat ovat
iäkkäitä, pääsääntöisesti yli 80-vuotiaita, asumis-, kuntoutus- ja muita
palveluja tarvitsevia vanhuksia.
Tonteilla on tällä hetkellä voimassa asemakaava nro 11079. Tonttien
30098/4 ja 5 rakennusoikeus on yhteensä noin 14 300 k-m².
Suunniteltu palvelutalon laajennus
Ruissalo Säätiö ja palvelutalon operaattorina toimiva Saga Care
Finnland Oy ovat laatineet alustavan konsepti-/viitesuunnitelman
olemassa olevan palvelutalon laajentamiseksi. Laajennus käsittäisi
noin 4 800 k-m²:n suuruisen lisärakennuksen rakentamisen, mikä
edellyttää nykyisin voimassa olevan asemakaavan nro 11079
muuttamista.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 29.4.2013 julkaissut kaavamuutosta
koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja laatinut
viitesuunnitelman pohjalta asemakaavan muutosluonnoksen.
Laajennus sijoittuisi tällä hetkellä kaupungin omistuksessa olevalle
puistoalueen osalle, joka liitettäisiin olemassa oleviin Ruissalo Säätiön
omistamiin tontteihin.
Sijaintikartta on liitteenä 1 ja asemakaavaluonnos on liitteenä 2.
Ruissalo Säätiö ja Saga Care Finnland Oy esittävät yhteisellä
hakemuksellaan, että kaupunki varaisi niille palvelutalon
laajennushanketta varten edellä mainitun kaavaluonnoksesta
tarkemmin ilmenevän alueen. Alueelle toteutettava laajennus olisi
toiminnallisesti osa olemassa olevaa palvelutaloa.
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Hakemus ja sen liitteenä toimitettu C&J Arkkitehdit Oy:n laatima
konseptisuunnitelma ovat liitteinä 3 ja 4.
Alueen varaaminen
Esittelijä toteaa, että varauksesta on neuvoteltu
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston sekä hakijoiden
kanssa.
Hakemukseen ja käytyihin neuvotteluihin perustuen ehdotetaan, että
hakemuksen mukainen alue (pinta-ala noin 4 265 m² ja rakennusoikeus
noin 4 800 k-m²) varattaisiin Ruissalo Säätiölle lisärakentamista varten.
Vapaarahoitteisista vanhusten palveluasunnoista on nykyisellään kova
kysyntä, johon po. hanke osaltaan vastaisi. Laadittuja alustavia
konsepti-/viitesuunnitelmia voidaan pitää laadukkaina, ja ne luovat
hyvän pohjan hankkeen jatkokehittelylle. Laajennusosan toteuttaminen
Ruissalo Säätiön toimesta on perusteltua, koska nyt suunniteltava
uudisrakennus ja sitä varten olemassa oleviin tontteihin liitettävä alue
muodostavat toiminnallisen ja rakennusteknisen kokonaisuuden
olemassa olevan palvelutalokokonaisuuden kanssa.
Ruissalo Säätiö on vuonna 1993 perustettu, voittaa tavoittelematon
yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on kehittää ja tuottaa
asumis- ja huolenpitopalveluita seniori-ikäisille. Säätiöllä on
senioritaloja Turussa, Helsingissä sekä Raumalla.
Varausaluekartta on liitteenä 5.
Varausehdot
Laajennusalueelle suunniteltavat palveluasunnot toteutettaisiin
varausehtojen mukaan vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina ilman
Hitas-ehtoja. Kohteen kaupunkikuvallisten ja muiden perusratkaisujen
korkean laatutason varmistamiseksi varauksensaaja olisi velvollinen
esittämään tonttiosaston hyväksyttäväksi laajennusosan
kaupunkikuvallisia, arkkitehtonisia ja muita perusratkaisuja osoittavan
viitesuunnitelman ja noudattamaan siitä ilmenevää laatutasoa sekä
perusratkaisuja hankkeen toteutuksessa.
Varattava alue luovutettaisiin varausehtojen mukaan lähtökohtaisesti
myymällä, koska Ruissalo Säätiö omistaa jo muut
hankekokonaisuuteen liittyvät tontit. Luovutushinta määräytyisi käyvän
arvon mukaan, joka määritetään ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan
arvioon perustuen.
Muilta osin voitaneen noudattaa päätösehdotuksesta ilmeneviä
asuntotonttien varauksissa tavanomaisesti noudatettavia ehtoja.
Myyntivaltuutus
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Esittelijän mielestä kaupunginhallitus voisi oikeuttaa
kiinteistölautakunnan päättämään varausalueen myynnistä sekä sen
ehdoista edellyttäen, että ulkopuolisen asiantuntijan arvioon perustuen
määritettävä tontin kauppahinta ei ylitä kaupunginhallituksen
myyntihetkellä voimassa olevaa myyntivaltuutusta.
Kaupunginhallituksella on nykyisellään oikeus päättää
kiinteistökaupoista, mikäli kauppahinta on alle 10 milj. euroa.
Esittelijän kannanotto
Hanke täydentää tarkoituksenmukaisella tavalla hakijan olemassa
olevaa palvelutalokokonaisuutta ja vastaa samalla tällaisten asuntojen
kasvavaan kysyntään. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen
mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Sijaintikartta
Kaavaluonnos
Ruissalo Säätiön tontinvaraushakemus
Saga III - Saga Munkkiniemi konseptisuunnitelma
Varausaluekartta
Tonttiosaston toimintaohje 11.3.2013

Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 322
HEL 2012-014763 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta F4 S4, Dosentintie
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Päätös
A
Lautakunta päätti pyydettynä lausuntonaan esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi 31.12.2015
saakka Ruissalo Säätiölle (Y-tunnus 0994236-0) liitekartan osoittaman
määräalan (pinta-ala noin 4 265 m² ja rakennusoikeus noin 4 800 k-m²)
30. kaupunginosan (Munkkiniemi) suunnitellusta erityisasumisen (AS)
tontista 30098/6 vanhusten palveluasuntojen sekä niihin liittyvien
palvelutilojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan
varausalueelle tonteilla 30098/4 ja 5 nykyisellään sijaitsevan vanhusten
palvelutalon laajennuksen, jonka rakennusoikeus on noin 4 800 k-m².
Palvelutaloon sijoittuvat asunnot tulee toteuttaa vapaarahoitteisina
vanhuksille suunnattuina vuokra-asuntoina ilman Hitas-ehtoja.
Laajennusosa tulee toteuttaa siten, että se muodostaa olemassa
olevien palvelutalojen kanssa kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen
kokonaisuuden.
Varauksensaaja on velvollinen esittämään 31.12.2013 mennessä
kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväksi hankkeen
kaupunkikuvallista laatutasoa sekä muita arkkitehtonisia ja
toiminnallisia perusratkaisuja osoittavan viitesuunnitelman. Hanke on
suunniteltava ja toteutettava tonttiosaston hyväksymän
viitesuunnitelman mukaisesti tai vähintään siitä ilmenevää laatutasoa ja
perusratkaisuja noudattaen.
Varauksensaaja on velvollinen esittämään hankkeen lopulliset
rakennuslupasuunnitelmat kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksyttäviksi hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista.
2
Ellei kaupunki toisin määrää, varauksensaaja on velvollinen ostamaan
kaupungilta palvelutalon laajennusta varten vastaisuudessa
kaavoitettavan alueen/tontinosan (noin 4 800 k-m²) 6 kuukauden
kuluessa siitä, kun hanketta varten laadittava asemamakaavan muutos
on tullut voimaan. Tontin myynnissä noudatetaan tällöin kaupungin
kiinteistökaupoissa tavanomaisesti noudattamia hinnan
määräytymiseen liittyviä sekä muita ehtoja sekä kiinteistölautakunnan
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Alue (ja sille osoitettu
rakennusoikeus) myydään käypään arvoon, joka määräytyy
ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan arvioon perustuen.
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Mainittu kiinteistökauppa tehdään Ruissalo Säätiön toimesta
vastaisuudessa perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun tai Ruissalo
Säätiön omistaman Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinrinteen lukuun.
3
Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta
parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee täyttää
A–energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei
kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta
riippumattomasta syystä toisin päätä.
Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen
pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen, varausalueelle
rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen ja
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä (www.rakvv.hel.fi)
laskentatyökalulla laaditun energiaselvityksen tai muun rakennuksen
energiatehokkuutta osoittavan, kiinteistöviraston tonttiosaston
hyväksymän selvityksen.
4
Varausalue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan
kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä
asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai
varausaluetta ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi
varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.
5
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia
rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua
yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien
kanssa.
6
Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä nro 5 olevaa
kiinteistöviraston tonttiosaston 11.3.2013 päivättyä toimintaohjetta
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista
puista.
7
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Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti
edistämään varausalueen suunnittelua ja rakentamista.
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä
velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan
yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä
henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta
(esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä
rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus
päättymään kesken varausajan.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Kaupungilla on edellä mainitun lisäksi seuraamuksitta oikeus
pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta ja määrätä varaus kesken
varausajan päättymään seuraavissa tilanteissa:
- Varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden
perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
-

Tonttiosasto ei hyväksy edellä mainittua viitesuunnitelmaa.

- Varauksensaajan hanke ei täytä hankkeen energiatehokkuudelle
asetettua vaatimusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta
poikkeusta.
- On ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varausaikana ja
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
- Varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai
muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai
muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
B
Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan tekemään varausehtoihin vähäisiä muutoksia ja
tarkistuksia.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus oikeuttaisi lautakunnan päättämään varausalueen
myynnistä sekä sen ehdoista edellyttäen, että kauppahinta ei ylitä
myyntihetkellä voimassa olevaa kaupunginhallituksen myyntivaltuutta.
Esittelijä
osastopäällikkö
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Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437
sami.haapanen(a)hel.fi
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§ 1244
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
45 ja 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

6. ja 12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 45 ja 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

6. ja 12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 1245
Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi
palvelusetelikäytäntöjen kustannusten ja vaikutusten tutkimisesta
HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 15.5.2013 hyväksymän toivomusponnen (Thomas
Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 15.5.2013 hyväksymän toivomusponnen (Thomas
Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
Käsitellessään palvelusetelikokeilun vakinaistamista
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo
valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle
yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin
palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista
kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen (Thomas
Wallgren)".
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava
erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että
kaupunginvaltuuston hyväksymän ponnen mukainen tutkimus ja arvio
on tarkoitus tehdä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 368
HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kannattaa valtuutettu Thomas
Wallgrenin esittämää toivomuspontta palvelusetelikäytäntöjen
hallinnollisten kustannusten ja muiden vaikutusten tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että palvelusetelien
käyttöä seurataan ja arvioidaan, ja että sosiaali- ja terveysvirasto
ehdottaa, että kaupunki tilaa yhteistyössä Tietokeskuksen kanssa
valtuustokauden loppuun mennessä yliopistotasoiseen tutkimukseen
perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista
kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista
eriarvoistumiseen.
Terveysvaikutusten arviointi
Palvelusetelien käytön laajentamisen yhteydessä on tärkeää arvioida
palvelusetelin käytön vaikutuksia terveyteen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin, jotta voidaan ennalta tunnistaa ja välttää mahdolliset
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haitalliset vaikutukset. Erityinen huomio on kiinnitettävä ns.
haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, jotta vältetään
sosiaalinen eriytyminen ja turvataan tasa-arvoinen palvelujen saanti.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933
helena.soini(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2013 § 161
HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös
Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa toivomusponnesta
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
Sosiaaliviraston toteuttama palvelusetelikokeilu on koskenut lasten
päivähoidossa kerhotoimintaa, joka on päivähoitolain mukaista
leikkitoimintaa. Sosiaalilautakunta päätti lasten kerhotoiminnan
palvelusetelikokeilun käynnistämisestä 14.9.2010 (376 §).
Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville
lapsille erikseen määrätyin edellytyksin. Kokeilun väliraportissa
15.2.2013 on todettu, että palvelusetelillä tuotettu yksityinen
kerhotoiminta on ollut hyvin pienimuotoista. Syyskuussa 2013
palvelusetelikerhoja oli 1 ja siinä oli 13 lasta. Pääosa kerhotoiminnasta
on leikkipuistoissa ja kunnallisissa päiväkodeissa tapahtuvaa
maksutonta kerhotoimintaa. Kunnallisia kerhoja oli syyskuussa 108 ja
niissä oli 1 128 lasta.
Palveluseteli on 1.1.2014 alkaen yksi kerhotoiminnan järjestämistapa
kunnallisen kerhotoiminnan lisäksi. Varhaiskasvatuspalvelujen
kokonaisuudesta kerhotoiminta muodostaa pienen osuuden.
Varhaiskasvatusvirastossa ei ole suunnitteilla palvelusetelien käytön
laajentamista päivähoidon muihin palveluihin.
Varhaiskasvatuslautakunta huolehtii suomenkielisten lasten
päivähoidosta ja opetuslautakunta ruotsinkielisten lasten
päivähoidosta. Varhaiskasvatuslautakunta pitääkin tärkeänä, että
päivähoidossa olevat suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset saavat
yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelusetelin käyttöön.
Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että palvelusetelikäytäntöä
seurataan ja arvioidaan ja puoltaa hyväksyttyä toivomuspontta.
Varhaiskasvatusvirasto tulee tekemään yhteistyössä tietokeskuksen,
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sosiaali- ja terveysviraston sekä opetusviraston kanssa
valtuustokauden loppuun mennessä tutkimukseen perustuvan arvion
Helsingin palvelusetelikäytäntöjen kustannusvaikutuksista sekä
vaikutuksista eriarvoistumiseen. Virastot sopivat erikseen tarkemmasta
työnjaosta tietokeskuksen kanssa.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346
armi.vaden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 145
HEL 2013-008063 T 00 00 03

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013, että sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen
tavaksi 1.1.2014 lukien.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kunta voi
järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvia tehtäviä
antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu
maksamaan palvelunkäyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä
palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun
setelin arvoon asti. Sosiaalivirasto ja terveysvirasto ovat kokeilleet
vuosina 2010–2012 palvelusetelin käyttöä.
Opetuslautakunnan toimialuetta sosiaaliviraston toteuttama
palvelusetelikokeilu on koskenut lasten kerhotoiminnan osalta, joka on
päivähoitolain mukaista leikkitoimintaa. Palvelusetelillä tuettu
kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville erikseen määrätyin
edellytyksin. Kokeilun väliraportissa 15.2.2013 todetaan, että
kokonaisuutena arvioiden palvelusetelillä tuotettu yksityinen
kerhotoiminta on ollut pienimuotoista. Palveluntuottajia oli neljä ja
asiakkaita vajaa kymmenen.
Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että vakinaisena aloitettavaa
palvelusetelikäytäntöä seurataan ja arvioidaan ja puoltaa hyväksyttyä
toivomuspontta, että kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun
mennessä valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen
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perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista
kustannuksista ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista
eriarvoistumiseen.
Opetuslautakunta huolehtii ruotsinkielisten lasten päivähoidosta ja
varhaiskasvatuslautakunta suomenkielisten lasten päivähoidosta.
Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että päivähoidossa olevat
suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset saavat yhdenvertaiset
mahdollisuudet palvelusetelin käyttöön. Kotihoidossa olevien
kerhotoiminnan järjestämiseen tarkoitettujen palvelusetelien käyttäjiä
on tällä hetkellä niin pieni määrä, että valmisteltaessa palvelusetelien
käytön hallinnollista prosessia otetaan yhtenä vaihtoehtona huomioon
palvelusetelien käytännön toteuttaminen kummallekin kieliryhmälle
yhden viraston toimesta.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Keijo Lax, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86339
keijo.lax(a)hel.fi
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§ 1246
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan
järjestämisen yhteistyösopimus
HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen
Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston
ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.
Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan
yhteistyösopimuksen.
Käsittely
Esteelliset: Ritva Viljanen
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Socca.sopimusluonnos.2.10.13
a_Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen
toimintaa koskeva sopimus
Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen
toimintaa koskeva sopimus
Varhaiskasvatuslautakunnan päätös 22.10.2013

Otteet
Ote
Sopimusosapuolet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan
yhteistyösopimuksen Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan
toiminnan järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien
sekä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kanssa.
Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan
yhteistyösopimuksen.
Esittelijä
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus perustettiin vuonna
2002 ja vuoden 2004 alusta sen toiminta siirrettiin pääkaupunkiseudun
kuntien yhteisellä sopimuksella Helsingin sosiaaliviraston yhteyteen ja
nimettiin Soccaksi.
Sopimuksen kohteena on sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta
annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnan ja sen hallinnon järjestäminen
pääkaupunkiseudulla siten, että Socca on 1.1.2014 lukien
hallinnollisesti osa HUS-kuntayhtymää.
Sopimuksen kohteena on myös pääkaupunkiseudun kuntien
varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen resursointi osana
Soccaa. Lisäksi siinä sovitaan pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin
yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan osallistumisesta Soccan osaksi
liitetyn Heikki Waris-instituutin toimintaan ja rahoitukseen.
Sopimus on luonteeltaan puitesopimus ja tarkemmat määräykset
osaamiskeskustoiminnan organisoinnista, johtamisesta ja
päätöksenteosta annetaan Soccan neuvottelukunnan, entisen
johtokunnan, esityksen pohjalta HUSin toimitusjohtajan hyväksymällä
toimintaohjeella.
Soccan tehtävänä on osaamiskeskuslain 2 §:n 1 momentin mukaan
turvata toimialueellaan muun muassa sosiaalialalla tarvittavan
asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen, sosiaalialan perus-,
jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn yhteys ja
sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen.
Sosiaalialan osaamiskeskukset saavat toimintaansa valtionavustusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 4.4.2013 valmisteluryhmän, jonka
tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu
ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi, joka sisältää
kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sotepalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Valmisteluryhmä jätti
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän
väliraportin 27.6.2013.
Väliraportissa todetaan muun muassa: "Jatkotyössä on ratkaistava
nykyisten sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden ja
toisaalta sosiaalialan osaamiskeskusten asema ja tehtävät sekä
rahoitus uudessa järjestämisrakenteessa. Valmisteluryhmä katsoo, että
jo tehty kehittämistyö ja rakennetut kehittämisverkostot tulee hyödyntää
uudessa rakenteessa. Ensisijaisesti on säädettävä sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteisten kehittämisrakenteiden muodostumisen,
rahoituksen ja erva-koordinaation periaatteista. Samalla on turvattava
palvelujärjestelmässä oman työn ohella tapahtuvan kehittämisen
edellytykset." (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
2013:15, s. 33).
HUSissa toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävät ovat osin
samankaltaiset kuin sosiaalialan osaamiskeskuksilla. Esitetty Soccan
siirto HUS-kuntayhtymään vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistä kehittämistä ja tutkimusta ja se olisi samalla varautumista jo
ennalta tällä hetkellä valmisteltavana olevan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain vaatimuksiin.
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti 4.9.2012 § 53
sosiaali- ja terveysviraston hallinto- ja tukipalvelujen osastojen
yksikkörakenteesta sekä vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta.
Lisäksi sosiaali- ja terveysjaosto päätti perustaa henkilöstö- ja
kehittämispalvelut osaston alaisuuteen määräaikaisena yksikkönä
pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan vuoden 2013 ajaksi.
Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johdon kokouksessa
(PKS-Soster) 8.6.2012 sovittiin, että Soccan johtokunta valmistelee
esityksen Soccan organisatorisesta asemasta vuoden 2014 alusta
lukien.
Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johto (PKSSoster) päätti 31.5.2013 § 19 osaltaan yksimielisesti Soccan
siirtymisestä nettobudjetoituna yksikkönä HUSiin 1.1.2014 lukien.
Sopimuksen valmisteluun osallistuivat Soccan johtokunnan jäsenistä
valitut kunkin kunnan edustajat, yliopiston edustajat, HUSin edustajat
sekä Helsingin kaupungin asiantuntijoita.
Soccan toiminnan järjestämistä koskevaan sopimukseen liittyy eri
asiana HUS-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välinen
liikkeenluovutussopimus, jolla Soccan toiminnot siirretään 1.1.2014
lukien HUS-kuntayhtymän toiminnaksi. Liikkeenluovutusta ja Soccan
toiminnan järjestämistä koskevaa sopimusta on käsitelty
työpaikkakokouksissa sekä sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja
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kehittämispalvelujen henkilöstötoimikunnassa ja viraston
henkilöstötoimikunnassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta (15.10.2013 § 341) ja
varhaiskasvatuslautakunta (22.10.2013 § 156) ovat omalta osaltaan
hyväksyneet Soccan toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen ja
esittäneet kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan päätös sisältyy päätöshistoriaan.
Varhaiskasvatuslautakunnan päätös on liitteenä.
Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on keskusteltu eikä sillä ole
huomautettavaa esityksen johdosta.
Sopimuksen hyväksyminen on samansisältöisenä käsiteltävänä
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin toimielimissä sekä
Helsingin yliopistolla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän hallitus hyväksyi sopimuksen 21.10.2013.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 1 momentin perusteella
sopimuksen hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Socca.sopimusluonnos.2.10.13
a_Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen
toimintaa koskeva sopimus
Voimassaoleva pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen
toimintaa koskeva sopimus
Varhaiskasvatuslautakunnan päätös 22.10.2013

Otteet
Ote
Sopimusosapuolet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Stj-rooteli
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1213
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
11.11.2013 Pöydälle
Esteelliset: Jussi Pajunen, Ritva Viljanen
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.10.2013 § 341
HEL 2013-011602 T 05 00 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan ja
esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi esityslistan tämän asian
liitteenä olevan sopimusesityksen mukaisen sopimuksen
Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston
ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
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Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970
karri.valimaki(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi
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§ 1247
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan
siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintojen
siirrosta tukipalveluineen liikkeenluovutuksena 1.1.2014 lukien sosiaalija terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymälle.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa ja
henkilöstökeskusta huolehtimaan sopimuksessa mainituista käytännön
järjestelyistä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Käsittely
Esteelliset: Ritva Viljanen
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

socca-sopimus
socca-liite1
socca-liite2
socca-liite3
socca-liite4
socca-liite5

Otteet
Ote
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
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Siirtyvä henkilöstö

Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintojen
siirrosta tukipalveluineen liikkeenluovutuksena 1.1.2014 lukien sosiaalija terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymälle.
Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja
terveysvirastoa ja henkilöstökeskusta huolehtimaan sopimuksessa
mainituista käytännön järjestelyistä.
Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Esittelijä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän ja
Helsingin välinen liikkeenluovutussopimus koskee Soccan toimintojen
siirtämistä HUSille 1.1.2014 lukien ja se liittyy Soccan
osaamiskeskustoiminnan ja sen hallinnon järjestämistä koskevaan
esityslistalla eri asiana olevaan sopimusesitykseen. Hallinnon
järjestämistä koskevassa yhteistyösopimuksessa on määräykset
Soccan tehtävistä, organisaatiosta sekä rahoituksesta ja resursseista ja
sen osapuolia ovat Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupungit sekä Helsingin yliopisto ja HUS-kuntayhtymä.
Liikkeenluovutussopimuksessa on yksityiskohtaiset määräykset HUSiin
siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista, HUSille luovutettavasta
omaisuudesta sekä siirrettävistä sopimuksista ja tiloista.
Liikkeenluovutussopimuksen osapuolina ovat HUS ja Helsingin
kaupunki.
Henkilöstön kuulemistilaisuudet ja järjestöneuvottelut on pidetty.
Liikkeenluovutusta on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä sosiaali- ja
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terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen
henkilöstötoimikunnassa ja viraston henkilöstötoimikunnassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 29.10.2013 § 364 omalta osaltaan
hyväksynyt liitteenä olevan liikkeenluovutussopimuksen ja esittänyt
kaupunginhallitukselle sopimuksen hyväksymistä. Lautakunnan päätös
sisältyy päätöshistoriaan.
Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on keskusteltu eikä sillä ole
huomautettavaa esityksen johdosta.
HUS-kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 21.10.2013 hyväksynyt
Soccan hallinnon järjestämistä koskevan sopimuksen ja
liikkeenluovutussopimuksen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

socca-sopimus
socca-liite1
socca-liite2
socca-liite3
socca-liite4
socca-liite5

Otteet
Ote
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Siirtyvä henkilöstö
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Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
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Liite 6
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Stj-rooteli
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1214
Pöydälle 11.11.2013
HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
11.11.2013 Pöydälle
Esteelliset: Jussi Pajunen, Ritva Viljanen
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 364
HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan
esityslistan tämän asian liitteenä olevan HUS-kuntayhtymän ja
Helsingin kaupungin välisen liikkeenluovutussopimusesityksen, joka
koskee Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan
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toimintojen sekä niihin liittyvien tukipalvelujen järjestämisen siirtämistä
1.1.2014 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta HUS-kuntayhtymälle.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se
hyväksyisi liitteenä olevan HUS-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin
välisen liikkeenluovutussopimusesityksen.
Käsittely
29.10.2013 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Jäsen Joonas Leppänen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan
päätösehdotuksen loppuun lisätään, että "Lisäksi lautakunta päättää,
että Heikki Waris-instituutissa nykyisin olevat tutkimukseen ja
kehitykseen liittyvät sosiaalityöntekijän vakanssit siirtyvät instituutin
mukana." Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus raukesi
kannattamattomana.
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970
karri.valimaki(a)hel.fi
Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483
tiina.j.maki(a)hel.fi
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§ 1248
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta

12.11.2013

varhaiskasvatuslautakunta

12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta

12.11.2013

varhaiskasvatuslautakunta

12.11.2013

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 1249
Kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelma
HEL 2013-014163 T 01 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suunnitelman sukupuolten tasaarvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa vuosille
2013–2016.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072
hanna.maidell(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet
1

Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin
palveluissa 2013 -2016

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä suunnitelman sukupuolten tasaarvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa vuosille
2013–2016.
Esittelijä
Tasa-arvosuunnitelmaehdotus on laadittu henkilöstökeskuksen johdolla
ja yhteistyössä kaupunginhallituksen nimeämän tasa-arvotoimikunnan
kanssa. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti ns. toiminnallinen ja
henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma tehdään erillisinä.
Henkilöstöä koskevaa tasa-arvosuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan
henkilöstökeskuksen johdolla yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen
kanssa. Tasa-arvosuunnitelman hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
yhtenä strategiaohjelman lisäksi tehtävänä toimenpideohjelmana, joten
sen voimassaolo on ehdotuksen mukaan pidennetty valtuustokauden
mittaiseksi.
Käsittelyssä oleva kaupungin palveluja koskeva tasaarvosuunnitelmaehdotus on saanut nimekseen Suunnitelma
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa
2013 - 2016. Tasa-arvosuunnitelmaehdotus esiteltiin 23.9.2013
kaupungin henkilöstötoimikunnalle, joka puolsi sen hyväksymistä.
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Suunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämisestä Helsingin
kaupungin palveluissa 2013 - 2016 lähtökohtana ovat olleet vuonna
2008 Helsingin allekirjoittaman Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan
palvelujen tuottamista koskevat sitoumukset sukupuolten tasa-arvon
edistämiseksi. Suunnitelman painopisteiden valintaa ovat ohjanneet
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman linjaukset.
Lähestymistavalla pyritään lisäämään johdonmukaisuutta kaupungin
tasa-arvotyössä. Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016 on eräänlainen
raamisuunnitelma, jonka lisäksi virastojen ja liikelaitosten edellytetään
suunnittelevan omaa tasa-arvotyötään ja vastaamaan sen
toimeenpanosta. Tasa-arvotoimikunta seuraa virastojen ja liikelaitosten
tasa-arvon edistämistyötä ja antaa tarvittaessa tukea lisätäkseen
yhtenäisyyttä koko kaupungin tasa-arvotyössä. Suunnitelman
toimeenpanoa tukemaan henkilöstökeskus laatii erillisen ohjeistuksen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072
hanna.maidell(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet
1

Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin
palveluissa 2013 -2016

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Virastot ja liikelaitokset
Henkilöstökeskus
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§ 1250
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
45 ja 46 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:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
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työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 45 ja 46 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:
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- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pilvi Torsti

Juha Hakola

Emma Kari

Laura Rissanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.11.2013 ja asianosaista
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 1219, 1221 - 1231, 1234, 1236 - 1240, 1242 - 1245 ja 1248
- 1250 §:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 1220 ja 1235 §:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 1232, 1233, 1241, 1246 ja 1247 §:t
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
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: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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