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§ 262
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
Pajamäen ja Peltokorven sekä varatarkastajiksi jäsenet Rissasen ja
Modigin.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 263
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 264
V 25.3.2015, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
 myöntää Maija Vänskällä vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä,
 todeta Pekka Vauhkosen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävän
päättyneeksi sekä
 valita Elina Havun ja Jari Simosen käräjäoikeuden lautamiehiksi
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Maija Vänskän eropyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Maija Vänskä pyytää 18.2.2015 vapautusta käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä.
Pekka Vauhkonen on kuollut 4.11.2014.
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Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Maija Vänskän (ent.
Rissanen) ja Pekka Vauhkosen käräjäoikeuden lautamiehiksi
toimikaudeksi 2013 - 2016.
Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan
uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Maija Vänskän eropyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus
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Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 265
V 25.3.2015, Kuusisaaren tontin 30074/8 asemakaavan muuttaminen
(nro 12260, Munkkiniemi, kortteli 30074 tontti 8)
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 30. kaupunginosan
(Munkkiniemi, Kuusisaari) korttelin 30074 tontin 8 asemakaavan
muutosehdotuksen ja vesialueen asemakaavaehdotuksen 3.6.2014
päivätyn piirustuksen numero 12260 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12260 kartta,
päivätty 3.6.2014
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12260 selostus,
päivätty 3.6.2014, täydennetty 18.11.2014, päivitetty Kslk:n 18.11.2014
päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva 3.6.2014
Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 18.11.2014
Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Alue sijaitsee Kuusisaaren koillisosassa Hirvilahdenkujan
lounaispuolella.
Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen
rakentamisen tontille, joka on aiemmin osoitettu pientalorakentamista
varten. Tontin rakennusoikeus kasvaa 161 k-m² (709 k-m²:stä 870 km²:iin). Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi tontille saa rakentaa
talousrakennuksen, johon saa sijoittaa katettuja ajoramppeja, jäte- ja
autosuojia sekä vartijan tiloja yhteensä enintään 250 m².
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi maan alle saa rakentaa
autopaikkoja, asumista palvelevia aputiloja sekä varasto-, huolto- ja
teknisiä tiloja 1 050 m². Tontilla nykyisin olevat rakennukset puretaan.
Tontin rajaa muutetaan siten, että rannassa aiemmin tehty täyttö (194
m²) liitetään tonttiin. Tontilla olevat kaupunkikuvallisesti merkittävät puut
tulee säilyttää.
Esittelijän perustelut
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pientalovaltaista asuinaluetta,
jota kehitetään asumisen, virkistyksen, kaupan ja julkisten palvelujen
käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Helsingin
maanalaisessa yleiskaavassa alue on merkitty esikaupungin
pintakallioalueeksi, jossa kallionpinta on arviolta 0 - 20 m
maanpinnasta.
Alueella on voimassa asemakaava numero 11485 vuodelta 2006.
Asemakaavan mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO).
Rakennusoikeus on 709 k-m², joka tonttitehokkuutena tarkoittaa
e = 0,28. Asemakaavaan sisältyy rakennustapaa ja tontin käyttöä sekä
kasvillisuutta ja istutuksia koskevia määräyksiä mm. ranta-alueen
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kaupunkikuvallisesti arvokkaitten puitten säilyttämisestä ja
Hirvilahdenkujan rajaamisesta kasvillisuudella.
Laadittu asemakaavan muutos noudattaa Kuusisaaren asemakaavan
muutosperiaatteiden yleisiä linjauksia käyttötarkoituksen suhteen,
mutta poikkeaa muutosperiaatteista tonttitehokkuuden osalta.
Kuusisaaren asemakaavan muutosperiaatteiden mukaan kaikilla
rantaan rajoittuvilla tonteilla korkein mahdollinen tehokkuus on e=0,22 0,28. Nyt laaditussa asemakaavamuutoksessa tonttitehokkuudeksi
tulee e=0,32. Tontin lähetystökäyttö on erityisluonteista toimintaa, joka
poikkeaa normaaliasumisesta tai toimitilarakentamisesta. Kuusisaaren
asemakaavan muutosperiaatteiden mukaan tontteja voidaan
tarvittaessa osoittaa lähetystökäyttöön.
Tontilla sijaitsee 1950-luvulla valmistuneet arkkitehti Einari Teräsvirran
suunnittelema kaksikerroksinen asuinrakennus ja rannan tuntumassa
saunarakennus. Kaupunginmuseon vuonna 2004 teettämän
Munkkiniemen rakennusinventoinnin mukaan asuinrakennuksella on
merkitystä osana Kuusisaaren 1950-luvulla syntynyttä rakennuskantaa,
Hirvilahdenkujan kaupunkikuvaa ja Laajalahden merellistä maisemaa.
Kaupunginmuseo ei arvottanut eikä esittänyt suojelutavoitteita
rakennukselle inventoinnin yhteydessä.
Uusi rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa. Rantaan
asti ulottuva rakentaminen näkyy Laajalahdelle ja vaikuttaa siten
maisemakuvaan. Maisemallisia arvoja on turvattu tontin istutuksia ja
puita koskevilla määräyksillä sekä rajoittamalla aidan umpinaisen osan
korkeutta tontin etelärajalla.
Tontti on yksityisomistuksessa (Saudi-Arabian kuningaskunta). Kaavan
toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille Saudi-Arabian kuningaskunnan
hakemuksesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen
on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse kolme mielipidettä, jotka
koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan
muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuudessa.
Mielipiteet kohdistuivat tontin rakennusoikeuden määrään,
rakennuksen sijoittumiseen tontilla, rakennusalan kokoon, rakennuksen
korkeuteen ja rakentamisen soveltuvuuteen muuhun rakennuskantaan,
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puiden säilyttämiseen, näkymien turvaamiseen sekä rakentamisesta
aiheutuviin häiriöihin liikenteelle ja pohjavedelle. Mielipiteet on
kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että aidan sijaintia on siirretty
kauemmas naapurin rajasta, aidan umpinaisen osan korkeutta on
rajoitettu ja pohjaveden turvaamista koskeva määräys on lisätty
kaavaan.
Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos on ollut julkisesti
nähtävillä 8.8. - 8.9.2014. Muistutuksia esitettiin yksi.
Muistutus
Muistutus kohdistui tonttitehokkuuteen, rakennusten korkeuksiin ja
aidan korkeuteen.
Lausunnot
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin
kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnot. Helen Sähköverkko Oy:llä,
pelastuslautakunnalla, yleisten töiden lautakunnalla ja
ympäristökeskuksella ei ollut huomautettavaa asemakaava- ja
asemakaavan muutosehdotuksesta.
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että hyväkuntoiset rakennukset
joudutaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.
Kiinteistölautakunta huomauttaa, että asemakaavan muutoksesta ei
koidu maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei
ole tarpeen käydä.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, eikä
muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.
Lausunnot ja muistutus on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu
vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa (liite 4).
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu
muistutuksen ja lausuntojen johdosta.
Kaavamuutos ei nosta tonttien rakennusoikeutta merkittävästi, joten
kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen
mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.
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Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun
esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12260 kartta,
päivätty 3.6.2014
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12260 selostus,
päivätty 3.6.2014, täydennetty 18.11.2014, päivitetty Kslk:n 18.11.2014
päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva 3.6.2014
Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 18.11.2014
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014 § 367
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Ksv 0740_28, Hirvilahdenkuja 4

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 3.6.2014 päivätyn 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Kuusisaari)
vesialueen asemakaavaehdotuksen ja korttelin 30074 tontin 8
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12260 hyväksymistä ja
ettei tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin
toimenpiteisiin.
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevän vastauksen
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.
03.06.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Arja Kasanen, vs. II asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37400
arja.kasanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 87
HEL 2013-013266 T 10 03 03
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Lausunto
Pelastuslautakunta antoi Munkkiniemen, Kuusisaaren asemakaavan
muutoksesta nro 12260, Hirvilahdenkuja 4 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen
osalta asemakaavan muutoksesta nro 12260.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 18.8.2014
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 13.6.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
Asemakaavan muutos koskee Kuusisaaren koillisosassa sijaitsevaa
tonttia osoitteessa Hirvilahdenkuja 4. Tontilla sijaitsee 1950-luvulta
peräisin olevat kaksikerroksinen asuinrakennus ja rannan tuntumassa
saunarakennus. Merenrantatontille on suunnitteilla Saudi-Arabian
kuningaskunnan suurlähettilään virka-asunto.
Kaupunginmuseon vuonna 2004 teettämän Munkkiniemen
rakennusinventoinnin mukaan kaksikerroksisen pientalon suunnittelu
käynnistyi vuonna 1957 ja se valmistui vuonna 1959. Rakennuttajana
oli professori Jorma Serlachius. Suunnittelijana toimi arkkitehti Einari
Teräsvirta. 1990-luvun lopulla rakennukseen on tehty laajennus ja
muutoksia, mm. ikkunoita suurennettiin.
Tontin käyttötarkoitus muuttuu erillispientalojen korttelialueesta (AO)
lähetystörakennusten korttelialueeksi (YA). Kuusisaaren asemakaavan
muutosperiaatteiden mukaan kaikilla rantaan rajoittuvilla tonteille
korkein mahdollinen tehokkuus on e=0,22–0,28. Esillä olevassa
asemakaavamuutoksessa tonttitehokkuudeksi tulee e=0,32.
Asemakaavamääräysten mukaan lähetystörakennuksen eri osissa saa
olla 1-2 kerrosta. Rakennuksen julkisivumateriaalin tulee olla pääosin
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

11/2015

12 (125)

Kaj/1
16.03.2015

vaaleaa kiviainesta. Rakennuksessa tulee olla tasakatto tai loiva harjatai pulpettikatto. Katemateriaalin tulee olla tummasävyinen tai kuparia.
Tontin aitaaminen on toteutettava julkiseen kaupunkitilaan ja
rakennusten arkkitehtuuriin sopivalla tavalla. Tontin istutettavasta
alueesta ja säilytettävistä puista on kaavassa niin ikään määräyksensä.
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että tehokkaasti rakennettavalla
tontilla olevaa puustoa säilyy ja uutta alueelle luonteenomaista
kasvillisuutta istutetaan paikan maisemalliset ja kaupunkikuvalliset
arvot huomioon ottaen.
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että hyväkuntoiset rakennukset
joudutaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan
muutosehdotuksesta.
21.3.2014 Lausunto annettu
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.08.2014 § 281
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutos koskee Kuusisaaren koillisosassa sijaitsevaa
tonttia osoitteessa Hirvilahdenkuja 4. Tontilla sijaitsee 1950-luvulta
peräisin olevat kaksikerroksinen asuinrakennus ja rannan tuntumassa
saunarakennus.
Asemakaavan muutos mahdollistaa lähetystörakennuksen
rakentamisen tontille, joka on aiemmin osoitettu pientalorakentamista
varten. Tontin käyttötarkoitus muuttuu lähetystörakennusten
korttelialueeksi (YA).
Tontin asemakaavan muutos tehdään Saudi-Arabian kuningaskunnan
teettämän suunnitelmaratkaisun pohjalta. Tontilla nykyisin olevat
rakennukset puretaan.
Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia
rakennusvirastolle.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyväksymistä.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.08.2014 § 412
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Kiinteistökartta 73/675 492, Hirvilahdenkuja 4

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin
kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) vesialueen
asemakaavasta ja korttelin 30074 tonttia 8 koskevasta asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12260 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on
tehnyt tontin omistaja Saudi-Arabian kuningaskunta.
Asemakaavan muutoksessa tontin käyttötarkoitus muuttuu
erillispientalojen korttelialueesta (AO) lähetystörakennusten
korttelialueeksi (YA). Tontille saa rakentaa vieraan valtion edustamisen
kannalta tarpeellisia virka-asuntoja. Tontin rakennusoikeus kasvaa
nykyisestä 709 k-m²:stä 870 k-m²:iin.
Asemakaavan muutoksesta ei koidu maanomistajalle merkittävää
hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004/9.6.2014 tekemän
maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen
johdosta.
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471
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esko.patrikainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 05.08.2014 § 235
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi
ympäristökeskus.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian
valmistelua (KuntaL 91 §).
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517
eeva.pitkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 26.3.2014
HEL 2013-013266 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa
Saudi-Arabian suurlähetystön (Hirvilahdenkuja 4, Munkkiniemi 30.ko)
asemakaavan muutokseen 28.3.2014 mennessä.
Asemakaavan muutos koskee Kuusisaaren koillisosassa sijaitsevaa
tonttia osoitteessa Hirvilahdenkuja 4. Tontilla sijaitsee 1950-luvulta
peräisin olevat kaksikerroksinen asuinrakennus ja rannan tuntumassa
saunarakennus.
Tontin asemakaavan muutos tehdään Saudi-Arabian kuningaskunnan
teettämän suunnitelmaratkaisun pohjalta. Suunnitelman mukaan
rakennus on kaksikerroksinen ja sen laajuus on noin 900 k-m². Lisäksi
tehdään maanalainen pysäköintitila. Tontilla nykyisin olevat
rakennukset puretaan.
Tontin käyttötarkoitus muuttuu erillispientalojen korttelialueesta (AO)
lähetystörakennusten korttelialueeksi (YA). Tontille saa rakentaa
vieraan valtion edustamisen kannalta tarpeellisia virka-asuntoja. Lisäksi
tontille saa rakentaa talousrakennuksen ja maan alle autopaikkoja ja
teknisiä tiloja. Rakennuksen eri osissa saa olla 1-2 kerrosta.
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Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.
Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 266
Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen
Reykjavikissa 7. - 8.5.2015
HEL 2015-002913 T 04 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723
leena.komonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajiksi Reykjavikissa
järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen (Conference
of the Nordic Capitals) 7. - 8.5.2015 seuraavat henkilöt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Esittelijän perustelut
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Reykjavikin kaupunki on esittänyt Helsingin kaupungille kutsun
osallistua Reykjavikissa 7. - 8.5.2015 järjestettävään Pohjoismaiseen
pääkaupunkikokoukseen. Kokouksen teema on Resilient Cities.
Joka toinen vuosi järjestettävään kokoukseen kutsutaan enintään 20
edustajan delegaatio kaikista pohjoismaisista pääkaupungeista sekä
lisäksi 3-4 edustajan delegaatio itsehallintoalueiden pääkaupungeista
(Mariehamn, Nuuk ja Torshavn). Delegaatioiden jäsenet ovat pääosin
luottamushenkilöitä. Kokouksen yhtenä tavoitteena on kokemusten ja
näkemysten vaihto esillä olevista teemoista sekä verkottuminen.
Liitteenä on kokouksen tarkempi ohjelma. Tarkoituksena on lentää
Reykjavikiin keskiviikkona iltapäivällä 6.5. ja lähteä paluumatkalle
lauantaiaamuna 9.5.
Kaupunginhallituksen valittua edustajat Pohjoismaiseen
pääkaupunkikokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää
erikseen virkamatkasta kaupunginhallituksen johtosäännön ja
luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723
leena.komonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Reykjavikin kaupunginjohtajan kutsukirje
Kokousohjelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkamatkalle lähtijät
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Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2015

18 (125)

Kj/4
16.03.2015

§ 267
Helsingin seudun Asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen
HEL 2015-001975 T 02 07 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti
 hyväksyä yhden (1) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n
osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta tuhannen (1 000)
euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaisilla ehdoilla,
 hyväksyä osakekauppaan liittyen Helsingin seudun
asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen solmimisen
liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa
allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset
kauppakirjan ja osakassopimuksen sekä tekemään niihin
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja
huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä
käytännön toimenpiteistä,
 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa
maksamaan osakkeen kauppahinnan ja kauppaan liittyvän
varainsiirtoveron talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn
käytettäväksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti, että osakekaupan toteuttamisen ja
osakassopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Vantaan
kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
hyväksyvät järjestelyn vastaavasti omalta osaltaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kauppakirjaluonnos
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Yhtiöjärjestys
HUS-hallituksen ptk ote 23.2.2015
Käyntiosoite
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Vantaan kaupunki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

HUS

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Hallintolain 26 §:n mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen
ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta,
jos romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen
ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä.
Viranomainen vastaa hallintolaissa säädettyjen ja sen nojalla sekä
erityislakien perusteella viranomaisten järjestettävien tulkitsemis- ja
kääntämispalveluiden saatavuudesta. Viranomaisen on hallintolain
säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 72/2002)
perustelujen mukaan huolehdittava siitä, että asianosainen ymmärtää
tulkitsemisen avulla viranomaista ja hänellä on riittävät edellytykset
valvoa oikeuksiaan.
Hallintolain esitöiden (HE 72/2002) mukaan viranomainen voi huolehtia
vastuullaan olevasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä itse tai turvautua
ulkopuoliseen apuun. Jos viranomainen ei huolehdi kääntämisestä
omana työnä, se voi teettää käännöksen käännöstoimistolla tai muulla
laillistetulla kielenkääntäjällä.
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy
Vantaan kaupunki yhtiöitti joulukuussa 2014 kaupungin organisaatioon
kuuluneen asioimistulkkikeskuksen, joka perustettiin vuonna 1994
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisenä
hankkeena valtion koordinoimana. Perustamisen tarkoituksena oli, että
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ensisijaisesti pääkaupunkiseudun viranomaiset saisivat helposti
ammattimaisia tulkkaus- ja käännöspalveluja keskitetysti.
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n henkilöstömäärä on
vuonna 2015 yhteensä 24 työntekijää. Yhtiöllä on lisäksi listoillaan
yhteensä yli 300 freelance- ja ostopalvelutulkkia sekä -kääntäjää.
Tulkkausta on saatavilla lähes sadalla kielellä; kirjallisia käännöksiä
noin viidelläkymmenellä. Yhtiön vuoden 2015 liikevaihdoksi on arvioitu
5,2 milj. euroa.
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy tuottaa toimialansa mukaisia
palveluja sen omistajina oleville hankintayksiköille ns. in house yhtiönä. Yhtiön toimialan ja tarkoituksen takia sen osakkeita ei saa
luovuttaa muille kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa
(348/2007) tarkoitetuille hankintayksiköille.
Kaupunki käytti vuonna 2014 yhteensä noin 3,7 milj. euroa
tulkkauspalveluostoihin lukuisilta eri yrityksiltä. Valtaosa kaupungin
ostamista tulkkauspalveluista käytetään sosiaali- ja terveysvirastossa.
Sosiaali- ja terveysviraston tulkkauspalvelumenot olivat vuonna 2014
noin 3 milj. euroa, josta tilauksia Helsingin seudun
asioimistulkkikeskukselta oli yhteensä noin 1,3 milj. euroa.
Osakekauppa ja osakassopimus
Vantaan kaupunki on tarjonnut kaupungille osakkuutta Helsingin
seudun asioimistulkkikeskus Oy:ssä. Osakkuus toteutetaan siten, että
kaupunki ostaa yhden osakkeen Vantaalta tuhannen (1 000) euron
kauppahintaan.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on
omalta osaltaan päättänyt 23.2.2015 tehdä vastaavan osakekaupan
Vantaan kanssa. Samalla HUS:n hallitus päätti hyväksyä laaditut
luonnokset kauppakirjaksi ja osakassopimukseksi edellyttäen, että
myös Vantaan ja Helsingin kaupungit hyväksyvät ne omalta osaltaan.
Kauppakirjan kanssa samassa yhteydessä allekirjoitetaan Helsingin
seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimus, jossa sovitaan
yhtiön osakkeiden omistuksesta ja myynnistä, liiketoiminnan
järjestämisestä ja hallinnosta sekä osakkaiden oikeuksista ja
velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden. Osakassopimuksen
allekirjoituksella Vantaa sitoutuu valitsemaan Helsingin kaupungin
nimeämän henkilön yhtiön hallitukseen kevään 2015 varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään viimeistään 30.6.2015.
Omistusosuudella sekä hankintalaissa säädetyin tavoin yhtiön
hallintoon ja valvontaan osallistumisella yhtiöstä tulee in house -yksikkö
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myös kaupunkiin nähden. Tämä mahdollistaa tulkkauspalvelujen
hankkimisen yhtiöltä solmittavan ostopalvelusopimuksen perusteella
ilman kilpailutusta.
Tulkkauspalvelujen tuottamiseen liittyen kaupungin ja yhtiön välillä
tehdään erillinen ostopalvelusopimus, jossa määritellään sitovasti
yhtiön tuottamien palveluiden laatuun ja hinnoitteluun liittyvät ehdot.
Ostopalvelusopimus on luonteeltaan puitesopimus, jossa kaupunki ei
sitoudu mihinkään tiettyyn tilausmäärään.
Kaupungin kannalta yhtiön omistajaksi lähtemisen tarkoituksena on
laadukkaiden tulkkauspalveluiden saatavuuden varmistaminen
koordinoidusti ja taloudellisesti. Helsingin seudun asioimistulkkikeskus
Oy:ssä tulkkauspalveluja voidaan kehittää ammattitaitoisesti kaikkien
osakkeenomistajien tarpeet huomioon ottaen. Tulkkauspalvelujen
kehittämiseen saadaan näin suunnitelmallisuutta, mikä palvelee niin
asiakkaiden, osakkeenomistajien kuin tulkkipalveluja tilaavien
kaupungin työntekijöiden etuja.
Osakekauppajärjestely on käyty läpi sosiaali- ja terveysviraston
kanssa. Virasto pitää kyseessä olevaa in house -yhtiömallia kaupungin
tulkkauspalveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena.
Osakkeen kauppakirjaluonnosta ja osakassopimusluonnosta on
valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston
kanssa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kauppakirjaluonnos
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Yhtiöjärjestys
HUS-hallituksen ptk ote 23.2.2015

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
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HUS

kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 32
HEL 2015-001975 T 02 07 01

Esitys
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle
seuraavaa:
Kaupunginhallitus päättää
 hyväksyä yhden (1) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n
osakkeen ostamisen Vantaan kaupungilta tuhannen (1 000)
euron kauppahintaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaisilla ehdoilla,
 hyväksyä osakekauppaan liittyen Helsingin seudun
asioimistulkkikeskus Oy:n osakassopimuksen solmimisen
liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa
allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset
kauppakirjan ja osakassopimuksen sekä tekemään niihin
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja
huolehtimaan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä
käytännön toimenpiteistä,
 kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa
maksamaan osakkeen kauppahinnan ja kauppaan liittyvän
varainsiirtoveron talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn
käytettäväksi.
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Samalla kaupunginhallitus päättää, että osakekaupan toteuttamisen ja
osakassopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että Vantaan
kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
hyväksyvät järjestelyn vastaavasti omalta osaltaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 268
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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§ 269
Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet
HEL 2015-001773 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2016
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet ja lähettää ne
lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten
valmistelussa.
Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2016 talousarvion
menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä
vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta
(peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta strategiaohjelmassa
sovitulla tavalla.
Talousarvion 2016 valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle
tiedoksi 17.8.2015. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden
tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan
seurantaraportti 2/2015 sekä selvitys kaupunginhallituksen
raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien talousarvioehdotusten
valmistelussa.
Kaupunginhallitukselle tuodaan lisäksi tiedoksi valmistelutilanne 10
vuoden investointiohjelmasta vuosille 2016–2025.
Käsittely
Esittelijä muutti esitystään jäsen Männistön vastaehdotuksen
mukaisesti.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:
TOIMINTAMENOT
Kaupungin toimintamenojen kasvua hillitsevä tuottavuustavoite
pidetään ennallaan.
Tuottavuustavoitteen soveltamisen ulkopuolelle katsotaan
lainsäädännöstä johtuvana kertaluonteisena menoeränä valtion perimät
yli 300 päivää työttömänä olevien sakkomaksut. Sakkomaksut ovat
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uutta lainsäädäntöä, jota ei ole voitu ennakoida, eikä sen tule kiristää
kaupungin toimintasektoreiden tuottavuustavoitetta. Vaikutus
budjettiraamiin +15meur.
Tilakeskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan 5 meur
siten, että se jakautuu tasaisesti sosiaali- ja terveysviraston (1,8 meur),
opetusviraston (2,5 meur) ja varhaiskasvatusviraston (0,7 meur) välillä.
Tämä vuokratason lasku pyritään kompensoimaan tilakeskuksen
toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla.
Tehdään lisäyksiä budjettiraamiin seuraavasti: opev 7,7meur ja kulke
0,3 meur, sote 1,2meur ja vaka 0,8meur
Syksyn budjettineuvotteluissa allokoidaan vain allokoimattomaksi
varaukseksi jätetty summa (nykyennusteilla 5meur) korjattuna indeksija väestönkasvuennusteiden mahdollisilla muutoksilla ilman muita
uusia päätöksiä.
TEKSTIKIRJAUKSET
Palveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi ryhdytään
sosiaali- ja terveystoimessa pikaisesti hyväksytyn
palveluverkkosuunnitelman mukaiseen pienten sote-palvelupisteiden
yhdistämiseen ja rationalisointiin. Toteutetaan
palveluverkkosuunnitelman ensimmäinen vaihe (kantakaupungin ja
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukset) mahdollisimman
kunnianhimoisella aikataululla. Sijoitetaan keskustan terveys- ja
hyvinvointikeskus Helsingin Energian pääkonttorin tiloihin ja etsitään
yhtiölle uusi toimipiste.
Laajennetaan palvelusetelin käyttöä ilman, että kaupungin
kustannukset kasvavat.
Tarkistetaan varhaiskasvatuslautakunnassa talousennusteiden
yhteydessä neljä kertaa kunkin vuoden 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.
Selvitetään Helenin investointiohjelman päätökseen mennessä
mahdollisuudet hajautetun energiantuotannon edistämiselle
Helsingissä yhteistyössä Helsingin Energian, ympäristökeskuksen,
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kiinteistöviraston, kaupunginsuunnitteluviraston ja kaupunginkanslian
kesken. Laaditaan seuranta ja tavoitteet sekä kaupungin kiinteistöjen
energiatehokkuudelle että kaupunkirakenteen energiatehokkuudelle.
Työllisyyden hoitoa on vahvistettava kaupungin strategisena
tavoitteena. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan
työllisyystoimikunta, jossa kaupungin johdon ja poliittisten puolueiden
lisäksi ovat edustettuina ainakin työmarkkinajärjestöt, yrittäjät ja kolmas
sektori.
Eriarvoisuuden torjumiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi
kaupunginhallitukselle tuodaan vuoden 2015 aikana selvitys
perheettömien yksinasuvien yli 100 000 helsinkiläisen sosiaalisesta
asemasta ja keinoista sen kohentamiseksi. Yksinasuvien tarpeet on
huomioitava asuntopolitiikassa.
Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteessa huomioidaan samanaikainen
korjausvelan mahdollinen pienentyminen ja maanmyyntitavoitteessa
kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne. Kiinteistöjä ja maata
myytäessä otetaan tavoitteeksi korjausvelan vähentäminen ja
kokonaistaloudellinen kannattavuus.
Tehdään maaliskuun 2016 loppuun mennessä selvitys Hitasjärjestelmän vaihtoehdoista ja sisällytetään esitykset, mukaan lukien
asuntotuotannon jakaumat, AM-ohjelmaan.
Kaupungin kaksikielisyyden kehittämisen toimenpideohjelman
toteuttamiseksi asetetaan kaupunginkanslian alainen pysyvä
toimikunta.
INVESTOINTIRAAMI
Investointiraamiin tehdään tasokorotus 15meur vuosien 2013 ja 2014
ennustettua nopeamman väestönkasvun vuoksi. Lisäinvestoinnit
kohdennetaan uusien asuinalueiden ja asuinrakentamisen edellyttämiin
investointeihin.
Kannattaja: Emma Kari

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
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ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet (muutettu Khs
16.3.2015)
Henkilöstötoimikunnan lausunto vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018
laatimisohjeesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2016
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet ja lähettää ne
lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten
valmistelussa.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2016 talousarvion
menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä
vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta
(peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta strategiaohjelmassa
sovitulla tavalla.
Talousarvion 2016 valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle
tiedoksi 17.8.2015. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden
tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan
seurantaraportti 2/2015 sekä selvitys kaupunginhallituksen
raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien talousarvioehdotusten
valmistelussa.
Kaupunginhallitukselle tuodaan lisäksi tiedoksi valmistelutilanne 10
vuoden investointiohjelmasta vuosille 2016–2025.
Esittelijän perustelut
Esittelijä toteaa, että kaupungin voimassa olevan
suunnittelujärjestelmän mukaan kaupunginhallitus antaa vuosittain
valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista
koskevat ohjeet.
Yleinen taloustilanne
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Valtiovarainministeriön 17.12.2014 julkaiseman ennusteen mukaan
Suomen talouskasvu vuosina 2015–2016 jää vaatimattomaksi.
Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut
kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat
hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan
noin kolmen prosentin tuntumassa. Vaikka Kiinan kasvu vaimenee
lähivuosina, se yltää vielä vuonna 2016 lähes seitsemään prosenttiin.
Euroalueen tilanteen ennustetaan jatkuvan vaisuna. Kuluvana vuonna
kasvua kertyy prosentin verran ja ensi vuosi näyttää vain hiukan
paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien
kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa
kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana.
Edelleen jatkuvan epävakaan tilanteen johdosta sekä ruplan ulkoisen
arvon alenemisen ja energian hinnan laskun johdosta Venäjän talous ei
kasva kuluvana vuonna lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana
sen ennustetaan supistuvan. Kehitys heijastuu Venäjän tuonnin
alenemisena ja siten Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan
vähenevän seuraavien parin vuoden aikana.
Matala korkotaso sekä viime aikoina laskenut energianhinta tukee
mahdollisuuksia talouskasvulle. Sekä lyhyissä että pitkissä koroissa
oletetaan aiempaan ennusteeseen nähden merkittävästi maltillisempaa
nousua vuosille 2015–2016. Vuonna 2016 kolmen kuukauden euriborin
vuosikeskiarvoksi ennustetaan 0,2 % ja kymmenen vuoden koroksi 1,2
%. Myös euron dollarikurssin ennustetaan heikkenevän ja vuoden 2016
lopulla oltaisiin noin 1,1:n tuntumassa. Raaka-aineiden hintojen
odotetaan edelleen alenevan ja vuonna 2016 öljyn keskimääräiseksi
hinnaksi ennustetaan noin 80 dollaria barrelilta.
VM:n joulukuun ennusteessa BKT:n kasvuksi vuodelle 2014
ennustettiin 0,1 %. Vuonna 2014 nettoviennin vaikutuksen arvioitiin
olevan positiivinen. Yksityinen kulutus ei lisäänny lainkaan ja yksityiset
investoinnit laskevat. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen ja
työttömyysaste nousee 8,6 prosenttiin.
Tilastokeskuksen julkaiseman tuotannon suhdannekuvaajan
ennakkotiedon mukaan BKT:n ennakoidaan laskeneen vuoden 2014
viimeisellä neljänneksellä 0,3 % edellisestä vuosineljänneksestä.
Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä kasvua ennakoidaan olevan
0,2 % edellisestä neljänneksestä.
Vuoden 2015 kasvuksi ennakoidaan 0,9 %, mikä on hieman
syyskuussa ennustettua vähemmän. Vuonna 2015 kasvu muuttuu
laajapohjaisemmaksi. Yksityisen kulutuksen arvioidaan lisääntyvän 0,3
%, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri lisäänny.
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Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua
kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen
maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien
menettämisen ennakoidaan jatkuvan. Tuonnin kasvua hidastaa
kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat
lähinnä kone- ja laiteinvestointien sekä t&k -investointien vetämänä.
Työmarkkinoiden tilanne heikkenee vuoden 2015 aikana.
Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin.
Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen
työttömyys edelleen kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä
huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät
yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä.
Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kotimaisen kysynnän
merkitys muodostuu edellisvuosia suuremmaksi. Yksityisen kulutuksen
kasvun ennakoidaan nopeutuvan vajaaseen prosenttiin
työllisyystilanteen ja kotitalouksien luottamuksen kohenemisen myötä.
Yksityisten investointien ennustetaan virkoavan 4 prosentin kasvuun.
Vuonna 2016 myös rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan
näyttäisivät lisääntyvän. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on kahta
edellisvuotta vähäisempi.
Vaihtotase pysyy koko ennustehorisontin alijäämäisenä. Työllisyysaste
paranee hieman vuodesta 2015, mutta jää selvästi alle 70 prosentin.
Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen talouden
matalasuhdanteen vuoksi, vaikka hallituksen päättämät sopeutustoimet
osaltaan estävät alijäämän syventymistä. Julkisyhteisöjen
rahoitusasemaa kuormittaa lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuva
menojen kasvu, mikä kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen.
Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina niin, että kasvu ei
yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa.
Julkisyhteisöjen velkasuhde BKT:hen nähden on ylittämässä 60
prosentin rajan.
VM:n ennustamalla lähivuosien talouskasvun tasolla julkisen talouden
tilanne ei tule paranemaan. Rakenteellisten uudistusten
voimaansaattamisella on kiire, jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy
ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua.
Helsingin talouden liikkumavara
Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän taloussuunnitelman 2015–2017
lähtökohtana oli valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman
mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden parantamista koskeva
tavoite:
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velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin
käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena
vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella
valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi
suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän
omaisuuden myyntituloilla.
Kaupunki on tilinpäätösarvion 2014 mukaan kyennyt tehostamaan
toimintaansa siten, että menokasvu tasaantui bruttobudjetoitujen
talousarviokohtien osalta 0,90 %:iin. Emokaupungin menokasvu
nettobudjetoidut yksiköt huomioiden jäi 0,6 %:iin.
Vuonna 2014 kaupunki toteutti myös investointien rahoittamista
koskevaa tavoitetta aikaisempaa paremmin vuosikatteen sekä kiinteän
omaisuuden myyntitulojen parantuessa edellisvuosista ja toisaalta
investointitason jäädessä alle edellisvuotisen tason.

Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin taloudellinen asema muuttuu
vuodesta 2014 oleellisesti liikelaitosten yhtiöittämisen seurauksena ja
Helen Oy:n liiketuloksen tulovirran kohdentuessa energiatuotannon
investointeihin.
Helen Oy:n liiketuloksen tulovirrat kaupungille vähenevät vuosien
2013–2014 noin 220 milj. euron vuosittaiselta tasolta noin 80–90 milj.
euron vuosittaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa että, investointitason
rahoittamiseksi tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla
joudutaan kaupungin taloutta vuodesta 2015 edelleen
tasapainottamaan ja kaupungin menotaso mitoittamaan strategian
menokasvutavoitteen mukaiseksi.
Menokasvun rajoittaminen, tonttien ja rakennusten myyntitavoitteen
saavuttaminen sekä investointiraamin noudattaminen ovat
välttämättömiä toimia kaupungin velkaantumiskehityksen
rajoittamiseksi lähivuosina.
Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi)
vuosina 2015–2017 on hidastunut edelleen vuoden 2015 talousarvion
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yhteydessä käytössä olleesta ennusteesta. Tuoreimman joulukuun
ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen
arvioidaan vuonna 2015 olevan 1,0 %, vuonna 2016 arvio on 1,6 %
sekä vuonna 2017 ennusteen mukaan 1,7 %. Vuonna 2014
väestönkasvu Helsingissä oli 1,46 %, vuoden 2015 kasvuksi
ennustetaan 1,49 %, minkä jälkeen kasvun ennustetaan hieman
hidastuvan.
Raami 2016
Jotta strategiaohjelman tasapainoisen talouden tavoitteet voitaisiin
saavuttaa heikentyneessä koko maan julkisen talouden tilanteessa ja
kaupungin liikelaitosten yhtiöittämisen vaikutukset huomioon ottaen, on
vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami laadittu siten, että
kaupungin bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on
strategiatavoitteen mukainen.
Strategiaohjelman tavoitteen mukainen emokaupungin käyttömenojen
(bruttobudjetoidut talousarviokohdat) kokonaistaso vuonna 2016 on
tuoreimmilla kustannustason nousun ja väestönkasvun ennusteilla 2,09
% vuoden 2015 vastaavia menoja suurempi.
Talousarvion 2015 ja raamin 2016 välinen menokasvu on 1,95 %.
Useimpien bruttobudjetoitujen talousarviokohtien toimintamenot ovat
raamissa talousarvion 2015 mukaisia. Hallintokuntien toimintamenojen
kasvua tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena vuosien 2014, 2015
ja 2016 osalta. Raamin liikkumavara on pääosin kohdennettu niihin
peruspalvelutoimintoihin, joihin väestönkasvu vaikuttaa suorimmin
(sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatustoimi ja opetustoimi).
Hallintokuntien tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa
oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa.
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä
palkkamäärärahoja.
Verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton
veroennusteisiin. Kokonaisverorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet)
ennakoidaan pysyvän raamissa 2016 ennallaan verrattuna
taloussuunnitelmaan 2016. Kunnallisveroissa kasvu vuoteen 2015 jää
pienemmäksi kuin taloussuunnitelmassa, mutta sen sijaan
yhteisöveroissa ja valtionosuuksissa ennakoidaan raamissa 2016
kertyvän vastaavasti enemmän kuin 2016 taloussuunnitelmassa.
Valtakunnallisiin verotuloarvioihin liittyy riskejä ja kysymysmerkkejä,
koska kokonaistuotanto on supistunut tai pysynyt edellisen vuoden
tasolla jo kolmena perättäisenä vuonna ja tuotannon kasvun
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

11/2015

33 (125)

Kj/6
16.03.2015

ennakoidaan toteutuessaan vuosina 2015–2016 olevan hyvin
maltillista.
Strategiaohjelman mukaisessa investointiraamissa on otettu huomioon
indeksin mukainen kustannustason muutos.
Vuoden 2016 raamin tulos- ja rahoituslaskelman ohessa on esitetty
tulos- ja rahoituslaskelma-arviot myös vuosille 2017 ja 2018.
Kaupungin talousarvioasetelmaa muutetaan vuoden 2016
talousarviossa siten, että jatkossa esitetään vain tulos- ja
rahoituslaskelma, jossa on mukana koko kaupunki siten, että sisäiset
erät on eliminoitu. Aikaisemmin virallisen tulos- ja rahoituslaskelmaasetelman rinnalla käytössä ollut talousarvion mukainen tulos- ja
rahoituslaskelma (jossa ei ollut mukana liikelaitoksia sekä itsenäisinä
taseyksiköinä toimivia rahastoja ja sisäisiä eriä ei ollut eliminoitu) jää
pois käytöstä. Muutosten perusteena on se, että suurimmat
liikelaitokset muuttuivat yhtiöiksi 2015 alusta alkaen ja uudessa
tilanteessa kaupungin virallinen liikelaitokset sisältävä tulos- ja
rahoituslaskelma kuvaa kaupungin taloudellisen aseman kehitystä
parhaiten.
Talousarvioehdotuksien valmistelussa huomioon otettavaa
Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti
määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen
valmistelua ohjaavat kannanotot.
Lisäksi hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston
11.2.2015 käymä raamin lähetekeskustelu (www.hel.fi/päätöksenteko ja
hallinto/päätöksenteko/ kaupunginvaltuusto/päätösasiakirjat/
keskustelupöytäkirjat).
Hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että
ne ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan.
Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnallista
tavoitetta asetettaessa esittää, miten kaupungin strategiaohjelman
linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon.
Talousarvion 2016 valmistelutilanne tuodaan Khlle tiedoksi 17.8.2015.
Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä
kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2015
sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta
hallintokuntien valmistelussa.
Khlle 17.8 annettavassa tilannekatsauksessa tullaan arvioimaan
eduskuntavaalien jälkeisen hallitusohjelmatilanteen sekä
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uudenmuotoisten julkisen talouden suunnitelman ja
kuntatalousohjelman vaikutukset vuoden 2016 talousarvion
valmisteluun.
Henkilöstötoimikunta antaa laatimisohjeista lausunnon 9.3.2015.
Vuoden 2016 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan
talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita
kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja
väestönkasvusta strategiaohjelmassa sovitulla tavalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet (korjattu
10.3.2015)
Henkilöstötoimikunnan lausunto vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018
laatimisohjeesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 02.03.2015 § 228
HEL 2015-001773 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.
Käsittely
02.03.2015 Pöydälle
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Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden Helsingin
talouden liikkumavara -luvussa oleva taulukko päivitetään
seuraavanlaiseksi:

Vastaavasti muutetaan liitteessä 1 Helsingin talouden liikkumavara luvussa esiintyvä taulukko (s. 3).
Liitteeseen 1 lisätään 8.3.5 Erilliskysymykset -luvun viimeiseksi
kohdaksi seuraava (s. 44):
8.3.5.8 Talousarvioehdotuksen vaikutus terveys- ja hyvinvointierojen
kaventamiseen
Kaupunginhallitus edellytti vuoden 2014 talousarvioehdotuksesta
päättäessään, että jatkossa kaupunginhallitus saa kunkin
talousarviokäsittelyn yhteydessä selvityksen, kuinka eri hallintokuntien
talousarvio vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.
Selvityksen toteuttamiseksi hallintokuntien tulee kertoa
talousarvioehdotuksen perustelutekstin kohdassa ”Kaupungin
strategiaohjelma viraston toiminnassa” lyhyesti sanallisesti kuinka
hallintokunnan talousarvioehdotus vaikuttaa terveys- ja
hyvinvointierojen kaventamiseen.

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle esittelijän muutetun esityksen
mukaisen esityksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
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§ 270
Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma
HEL 2015-001570 T 14 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsinki Suomen yritysmyönteisin
kaupunki -toimenpideohjelman ja kehottaa siinä esitettyjä hallintokuntia
osallistumaan ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen.
Käsittely
Esittelijä muutti esitystään jäsen Torstin ja jäsen Modigin
vastaehdotusten mukaisesti.

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Tehdään seuraavat muutokset liitteeseen 1:
Kohta 7.2. (s. 17)
Laaditaan pilottien pohjalta yritysvaikutusten arvioinnin laajentamisesta
koko kaupungin tasoiseksi sisällyttäen asia Valmistelijan käsikirjaan
ja/tai Talousarvion laatimisohjeisiin.
MUUTOSESITYS (korvaa edeltävän lauseen):
Kaupunginhallitus tekee päätöksen yritysvaikutusten arvioinnin
mahdollisesta käyttöönotosta Helsingissä pilottien pohjalta tehdyn
ehdotuksen perusteella.
Vetovastuu: Kaupunginkanslian elinkeino-osasto sekä talous- ja
suunnitteluosasto
Osapuolet: Muut virastot
Tilanne: Käynnistyy pilotoinnin jälkeen
MUUTOSESITYS (korvaa Tilanne: käynnistyy pilotoinnin jälkeen)
Tilanne: Mahdollinen käynnistyminen kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti.
Kohta 8.2. (s. 19)
Vuosien 2014-2015 aikana toteutettujen arviointipilottien pohjalta
täsmennetään arviointeihin liittyvää päätös- ja toteutusprosessia.
Piloteista saatujen tulosten pohjalta laaditaan vuoden 2015 lopussa
kirjallinen ohjeistus taloudellisten vaikutusten arvioinnista kaupungin
hallintokuntien käyttöön.
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MUUTOSESITYS (korvaa viimeisen lauseen)
Piloteista saatujen tulosten pohjalta kaupunginhallitus päättää
mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja hallintokuntien ohjeistuksesta.
Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Lisätään seuraava lause B osion esittelytekstiin liitteen 1
sivulle 7:
Kaupunki tunnistaa koko yrityskentän kirjon ja pyrkii luomaan
edellytykset koko mpk-sektorille sekä itsensätyöllistäjille.
Kannattaja: Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141
marja-leena.rinkineva(a)hel.fi
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26258
santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsinki - Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma
(muutettu Khs 16.3.2015)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsinki Suomen yritysmyönteisin
kaupunki -toimenpideohjelman ja kehottaa siinä esitettyjä hallintokuntia
osallistumaan ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen.
Esittelijän perustelut
Helsingin strategiaohjelmassa 2013–2016 on asetettu tavoitteeksi, että
”Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016.
Yrityksille tarjotaan monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia kaupungin
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eri osissa.” Lisäksi strategiassa todetaan, että ”Helsinki tarjoaa
erinomaisen toiminta- ja kasvuympäristön eri toimialojen yrityksille.
Kaupunki pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan erityisesti ICT-,
hyvinvointi-, matkailu, ympäristöliiketoiminta- ja muotoilualojen
kasvuun.”
Kaupunginhallitus edellytti tehtäväksi näistä toimenpideohjelmat.
Edellä mainitut tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat
toimenpiteet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Elinkeino-osaston johdolla
toimenpideohjelmat on tästä syystä valmisteltu yhtenä kokonaisuutena.
Toimenpideohjelman perustan muodostaa yleinen yritysmyönteisyyden
parantaminen. Keskeiset toimenpiteet liittyvät yritysten asiointiin
kaupungin kanssa ja yrityksille tarjottaviin palveluihin sekä
valmistelussa olevien asioiden yritys- ja elinkeinovaikutusten
tarkasteluun osana päätöksentekoa.
Strategiaohjelmassa nimettyjen avaintoimialojen kehittämiseksi on
lisäksi esitetty joukko toimenpiteitä, joilla kaupunki voi vaikuttaa alojen
toimintaedellytyksiin.
Toimenpiteiden vastuutahoksi on esitetty jotakin kaupungin omaa
virastoa tai muuta organisaation osaa. Merkittävä osa esitetyistä
toimenpiteistä on kuitenkin sellaisia, että ne toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien, tutkimus- ja koulutustahojen
tai muiden keskeisten kumppaneiden kanssa.
Toimenpideohjelmaluonnos esiteltiin kaupunginhallitukselle
iltakouluasiana 2.6.2014. Tämän jälkeen luonnos on viimeistelty
kaupunginhallitukselta sekä eri virastoilta ja tärkeimmiltä
yhteistyökumppaneilta saadun palautteen pohjalta. Saatu palaute on
otettu huomioon mahdollisimman kattavasti.
Laaditun toimenpideohjelman toteutus jatkuu seuraavalle
strategiakaudelle. Uuden strategiaohjelman valmistelun yhteydessä
arvioidaan toimenpideohjelman toteutumista ja päivitetään
toimenpiteet.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141
marja-leena.rinkineva(a)hel.fi
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26258
santtu.vonbruun(a)hel.fi
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Liitteet
1

Helsinki - Suomen yritysmyönteisin kaupunki_toimenpideohjelma
15.1.2015

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.03.2015 § 251
HEL 2015-001570 T 14 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 310 36141
marja-leena.rinkineva(a)hel.fi
Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26258
santtu.vonbruun(a)hel.fi
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§ 271
Kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3

Ei toimenpidettä.

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa
toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi rakennuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja
Taloushallintopalvelut –liikelaitokselle.

5

Tiedoksi hankintakeskukselle, pelastuslaitokselle,
rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle (Stara), HKLliikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle,
kaupunginmuseolle, nuorisoasiainkeskukselle,
kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

7

Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote
valtiovarainministeriölle, Kuntajakoselvittäjille, Espoon
kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Sipoon kunnalle,
Vantaan kaupungille, Tuusulan kunnalle,
Valtiovarainministeriölle ja huomautuksen antajille.
Tiedoksi kaupunginkanslialle.
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29
17, 3031

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
32

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

33

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
34

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 272
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka

9.3.2015

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

11.3.2015

johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistystointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
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henkilöstökassatoimikunta

13.3.2015

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 273
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 274
Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
tapauskohtaisesta soveltamisesta Cinia Group Oy:n Sea Lion merikaapelijärjestelmän ympäristövaikutusten arviointimenettely
HEL 2015-001988 T 11 01 05
UUDELY/800/2015

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Cinia Group Oy:n "Sea
Lion - merikaapelijärjestelmän" Suomen maa- ja vesialueelle sekä
talousvyöhykkeelle rakennettavaan osuuteen.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskus on
2.3.2015 antanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle lausuntonsa YVA-menettelyn soveltamisesta
merikaapeliyhteyden rakentamishankkeeseen Suomesta Saksaan.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristökeskuksen lausuntoon ja toteaa, että
tähän merikaapelihankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) 4 §:n
mukaisesti. YVA-menettely on tarpeen, koska hanke ulottuu laajalle
alueelle ja koskee monia eri toimijoita merialueella. Hankkeella on
monitahoisia vaikutuksia merialueen käyttöön ja käyttäjiin, jolloin on
tarpeen kuulla laajasti kaikkia tahoja, joihin hanke saattaa vaikuttaa.
Hankkeella saattaa olla myös pysyviä vaikutuksia merialueen käyttöön.
Hankkeen vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty muissa
lupamenettelyissä eikä kaikkia, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa
vaikuttaa ole kuultu.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 16.2.2015
Hakemus YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa
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Hankkeen tekninen kuvaus
Kartta1 suojelualueet
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7

Kartta3 laivaliikenne ja armeijan alueet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt
Helsingin kaupungin lausuntoa YVA-menettelyn soveltamisesta Cinia
Group Oy:n "Sea Lion"- merikaapelihankkeeseen. Cinia Group Oy
sunnittelee Itämeren halki kulkevaa runkokaapeliyhteyttä. Hanke
tunnetaan nimelle "Sea Lion merikaapelijäjrestelmä". Eurooppalaisten
tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi ja digitaalisen talouden
edistämiseksi tarkoituksen on rakentaa merikaapeliyhteys Suomesta
manner-Eurooppaan.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin, jotka
voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. YVA-asetuksen 6 §:ssä
luetellaan hankkeet, joihin YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 4 §:n
mukaisesti. YVA-asetuksen 7 §:n mukaan YVA-menettelyä voidaan
soveltaa hankkeisiin yksittäistapauksessa. Näissä yksittäistapauksissa
otetaan huomioon erityisesti hankkeen ominaisuudet, sijainti ja
mahdollisten vaikutusten luonne.
YVA-tarpeen arviointi
Cinia Group Oy:n "Sea Lion - merikaapelihanketta Suomesta Saksaan
voidaan pitää sellaisena merkittävänä hankkeena, johon sovelletaan
valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 7 §:n mukaista YVA-tarpeen
arviointia. Hanketta voidaan kokonaisuutena pitää isona hankkeena,
koska kaapelin linjausta Suomen talousvyöhykkeellä on noin 304 km ja
Suomen aluevesillä n. 29 km. Helsingin edustalla kaapelilinjauksen
pituus on noin 12 km. Koska kaapelilinjaus kulkee Suomenlahdella itäPostiosoite
PL 1
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länsisuunnassa, sillä on vaikutusta moniin merialuetoimintoihin
vesistövaikutusten lisäksi.
Kaapelilinjaus risteää useiden tele- ja sähkökaapelilinjausten sekä
Nord Stream kaasuputken kanssa. Hankkeesta tehdyn alustavan
vaikutusarvion mukaan, sillä ei arvioida olevan haittavaikutuksia
kaapeleihin ja muihin johtoihin, mutta etenkään rannikon läheisiä
pienempiä kaapeliyhteyksiä ei ole vaikutusarvioissa tarkemmin kuvattu.
Raportista ei myöskään käy ilmi, onko kaapelien ja johtojen omistajat
selvitetty. Inkoosta Viroon on suunniteltu Baltic-donnector-putkilinjaa,
joka selvityksessä mainitaan, mutta sitä ei ole tarkemmin kuvattu
Kaapelilinjaus risteää usean laivaväylän kanssa. Laivaliikenteeseen
hankkeella on työnaikaisia vaikutuksia, koska laivaliikenne estyy
kaapelinlaskun aikana työkohteen lähellä. Vaikutus laivaliikenteeseen
on kuitenkin lyhytkestoista. Meneillään olevia muita väyliä koskevia
hankkeita on Vuosaaren väylän syventämishanke, jonka ruoppaus- ja
louhintatyöt eivät kohdistu ehdotetulle kaapelilinjaukselle eivätkä
hankkeet ole keskenään ristiriidassa. Kaapelihankkeella saattaa olla
tulevaisuudessa vaikutusta muihin väyliin, jos niitä koskien on
syventämissuunnitelmia. Muun muassa Santahaminan edustalla kulkee
9.0 metrinä väylä, jota kaapelilinjaus risteää.
Kaapelin laskun vesistövaikutuksia on vaikutusarviossa selvitetty
laajasti. Vaikutukset veden laatuun, vesieliöstöön ja haitallisten
aineiden leviämiseen on todettu vähäisiksi ja töiden aikaisiksi ja tilanne
palautuu asennustöiden jälkeen ennalleen. Hankkeen vaikutusta
merenhoitosuunnitelmaan ja vesien hoidon suunnitelmaan on
tarkasteltu. Vaikutusarvion mukaan hanke ei vaaranna näiden
suunnitelmien tavoitteita.
Vaikutusta kalastoon ja kalastukseen pidetään vähäisenä, mutta
selvityksessä ei ole kuvattu kalojen kutualueita eikä arvioitu hankkeen
vaikutuksia ammattimaiseen kalastukseen.
Maa-ainestenottoon kaapelilinjaus vaikuttaa siten, että Soratontun
hiekanottoalue jää osin kaapelilinjauksen alle, jolloin hiekanotto
kohteesta estyy. Muita lähialueen hiekkaesiintymiä ja vaikutuksia niiden
käyttöön ei ole tarkemmin tarkasteltu.
Natura-alueita tai muita luonnonsuojelualueita ei sijaitse
kaapelilinjausalueella. Hangon edustan merialueen Natura-aluetta on
kuitenkin ehdotettu laajennettavaksi, jolloin kaapelilinjaus kulkisi
laajennusalueella. Hankkeen vaikutuksia mahdolliseen Natura-alueen
laajennukseen ei ole tarkemmin arvioitu.
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Kaapelin asentamisen arvioidaan haittaavaan tilapäisesti
sotilasalueiden käyttöä. Kaapelilinjaus Santahaminan edustalla
sijaitsee puolustusvoimien ampuma-alueella ja suojavyöhykkeellä.
Vaikutukset puolustusvoimien toiminnoille arvioidaan tilapäisiksi ja
vähäisiksi mutta esim. ampumaharjoitusten aiheuttamaa riskiä
kaapelille ei ole arvioitu.
Kaapelilinjauksen 4 km:n levyisellä kaapelireittikäytävällä sijaitsee 16
tiedossa olevaa laivan hylkyä. Kyseisiä hylkyjä ei pidetä
kulttuurihistoriallisesti merkittävinä eikä niille arvioida aiheutuvan
haittaa. Mahdollisia haittoja ei ole kuitenkaan tarkemmin arvioitu eikä
tarvetta hylkyjen kiertämiseen.
Kaapelilinjauksella ja sen lähellä sijaitsee useiden veden laadun ja
vesiympäristön havainnointipisteitä (SYKE). Hankkeella ei katsota
olevan vaikutusta näihin vedenlaadun pitkäaikaisseuranta-asemiin.
Vaikutusarviossa ei kuitenkaan selvitetä tarkemmin, minkälaisia
vaikutuksia hankkeella voisi olla näihin havaintopaikkoihin.
Alustavassa vaikutusarviossa on monipuolisesti tarkasteltu hankkeen
vaikutuksia ympäristöön , mutta vaikutusarvio on osin puutteellinen.
Vaikutusalueella toimii lukuisa määrä erilaisia toimijoita esim.
laivayhtiöt, väylien ylläpitäjät, kaapelien ja johtojen omistajat, maaainesten ottajat, ammattikalastajat, luonnonsuojelualueista ja
kaavoituksesta vastaavat tahot, puolustusvoimat, vesialueen omistajat,
museovirasto ym. Hanke vaikuttaa moniin tahoihin, joita
suunnitelmasta tulisi kuulla. Alustavasta vaikutusarviosta ei käy
riittävästi selville, minkälaisia lyhytaikaisia tai pysyviä vaikutuksia
hankkeella on yllämainituille tahoille. Sen sijaan hankkeen
vesistövaikutukset on kuvattu hyvin ja todettu vähäisiksi.
Koska hankkeella voi olla myös pysyviä vaikutuksia mm. maa-ainesten
ottoon ja mahdollisesti kalastukseen, väyliin, suojelualueiden
laajentamiseen ja puolustusvoimien tarpeisiin, olisi tarpeen tarkastella
useampia linjausvaihtoehtoja.
Saadut lausunnot
Esittelijä toteaa, että ympäristökeskus on antanut lausuntonsa
kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Liikuntaviraston on lausunnossaan todennut,
että sillä ei ole aihetta vaatia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamista tässä hankkeessa, koska merikaapelilinjaus ei tuo haittoja
saarikohteiden käytölle.
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Esittelijän kannanotto
Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa ympäristöviraston
lausunnossaan esittämät seikat on syytä ottaa huomioon
päätöksenteossa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 16.2.2015
Hakemus YVA-menettelyn soveltamistarpeesta hankkeessa
Nykytilan kuvaus ja alustavat arvioinnit
Hankkeen tekninen kuvaus
Kartta1 suojelualueet
Kartta2 infrastruktuuri
Kartta3 laivaliikenne ja armeijan alueet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Ympäristökeskus Ympäristöjohtaja 2.3.2015
HEL 2015-001988 T 11 01 05

Uudenmaan ELY-keskus. Lausuntopyyntö 16.2.2015.UUDELY/800/2015.

Lausunto
YVA-tarpeen arviointi
Cinia Group Oy:n "Sea Lion" - merikaapelihanketta Suomesta Saksaan
voidaan pitää sellaisena merkittävänä hankkeena, johon sovelletaan
valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 7 §:n mukaista YVA-tarpeen
arviointia.
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Hanketta voidaan kokonaisuutena pitää isona hankkeena, koska
kaapelin linjausta Suomen talousvyöhykkeellä on noin 304 km ja
Suomen aluevesillä noin 29 km. Helsingin edustalla kaapelilinjauksen
pituus on noin 12 km. Sea Lion - merikaapelihanke on myös kokonaan
uusi kaapelihanke. Koska kaapelilinjaus kulkee Suomenlahdella itälänsisuunnassa, sillä on vaikutuksia moniin merialuetoimintoihin
vesistövaikutusten lisäksi.
Kaapelilinjaus risteää useiden tele- ja sähkökaapelilinjausten sekä
Nord Stream kaasuputken kanssa. Hankkeesta tehdyn alustavan
vaikutusarvion mukaan sillä ei arvioida olevan haittavaikutuksia
kaapeleihin ja muihin johtoihin, mutta etenkään rannikon läheisiä
pienempiä kaapeliyhteyksiä ei ole vaikutusarviossa tarkemmin kuvattu.
Raportista ei myöskään käy ilmi, onko kaapelien ja johtojen omistajat
selvitetty. Inkoosta Viroon on suunniteltu Baltic-connector- putkilinjaa,
joka selvityksessä mainitaan, mutta sitä ei ole tarkemmin kuvattu.
Kaapelilinjaus risteää usean laivaväylän kanssa. Laivaliikenteeseen
hankkeella on työnaikaisia vaikutuksia, koska laivaliikenne estyy
kaapelinlaskun aikana työkohteen lähellä. Vaikutus laivaliikenteeseen
on kuitenkin lyhytkestoista. Meneillään olevia muita väyliä koskevia
hankkeita on Vuosaaren väylän syventämishanke, jonka ruoppaus- ja
louhintatyöt eivät kohdistu ehdotetulle kaapelilinjaukselle eivätkä
hankkeet ole keskenään ristiriidassa. Kaapelihankkeella saattaa olla
tulevaisuudessa vaikutusta muihin väyliin, jos niitä koskien on
syventämissuunnitelmia. Muun muassa Santahaminan edustalla kulkee
9.0 metrin väylä, jota kaapelilinjaus risteää.
Kaapelin laskun vesistövaikutuksia on vaikutusarviossa selvitetty
laajasti. Vaikutukset veden laatuun, vesieliöstöön ja haitallisten
aineiden leviämiseen on todettu vähäisiksi ja töidenaikaisiksi ja tilanne
palautuu asennustöiden jälkeen ennalleen. Hankkeen vaikutusta
merenhoitosuunnitelmaan ja vesienhoidonsuunnitelmaan on myös
tarkasteltu eikä vaikutusarvion mukaan hanke vaaranna näiden
suunnitelmien tavoitteita.
Vaikutusta kalastoon ja kalastukseen pidetään vähäisenä, mutta
selvityksessä ei ole kuvattu kalojen kutualueita eikä arvioitu hankkeen
vaikutuksia ammattimaiseen kalastukseen.
Maa-ainestenottoon kaapelilinjaus vaikuttaa siten, että Soratontun
hiekanottoalue jää osin kaapelilinjauksen alle, joten hiekanotto
kohteesta estyy. Muita lähialueen hiekkaesiintymiä ja vaikutuksia niiden
käyttöön ei ole tarkemmin tarkasteltu.
Natura-alueita tai muita luonnonsuojelualueita ei sijaitse
kaapelilinjausalueella. Hangon edustan merialueen Natura-aluetta on
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kuitenkin ehdotettu laajennettavaksi, jolloin kaapelilinjaus kulkisi
laajennusalueella. Hankkeen vaikutuksia mahdolliseen Natura-alueen
laajennukseen ei ole tarkemmin arvioitu.
Kaapelin asentamisen arvioidaan haittaavan tilapäisesti sotilasalueiden
käyttöä. Kaapelilinjaus Santahaminan edustalla sijaitsee
puolustusvoiminen ampuma-alueella ja suojavyöhykkeellä. Vaikutukset
puolustusvoimien toiminnoille arvioidaan tilapäisiksi ja vähäisiksi, mutta
esim. ampumaharjoitusten aiheuttamaa riskiä kaapelille ei ole arvioitu.
Kaapelilinjauksen 4 km:n levyisellä kaapelireittikäytävällä sijaitsee 16
tiedossa olevaa laivan hylkyä. Kyseisiä hylkyjä ei pidetä
kulttuurihistoriallisesti merkittävinä eikä niille arvioida aiheutuvan
haittaa. Mahdollisia haittoja ei ole kuitenkaan tarkemmin arvioitu eikä
tarvetta hylkyjen kiertämiseen.
Kaapelilinjauksella ja sen lähellä sijaitsee useita veden laadun ja
vesiympäristön havaintopisteitä (SYKE). Hankkeella ei katsota olevan
vaikutusta näihin vedenlaadun pitkäaikaisseuranta-asemiin.
Vaikutusarviossa ei kuitenkaan selvitetä tarkemmin, minkälaisia
vaikutuksia hankkeella voisi olla näihin havaintopaikkoihin.
Ympäristökeskuksen arvio
Ympäristökeskus toteaa, että alustavassa vaikutusarviossa on
monipuolisesti tarkasteltu hankkeen vaikutuksia ympäristöön, mutta
vaikutusarvio on osin puutteellinen. Vaikutusalueella toimii lukuisa
määrä erilaisia toimijoita esim. laivayhtiöt, väylien ylläpitäjät, kaapelien
ja johtojen omistajat, maa-ainesten ottajat, ammattikalastajat,
luonnonsuojelualueista ja kaavoituksesta vastaavat tahot,
puolustusvoimat, vesialueen omistajat, museovirasto jne. Näin ollen
hanke koskettaa monia eri tahoja, joita suunnitelmasta tulisi kuulla.
Alustavasta vaikutusarviosta ei riittävästi käy selville, minkälaisia
lyhytaikaisia tai pysyviä vaikutuksia hankkeella on yllämainituille
tahoille. Sen sijaan hankkeen vesistövaikutukset on kuvattu hyvin ja
todettu vähäisiksi.
Koska hankkeella voi olla myös pysyviä vaikutuksia mm. maaainestenottoon ja mahdollisesti kalastukseen, väyliin, suojelualueiden
laajentamiseen ja puolustusvoimien tarpeisiin, olisi tarpeen tarkastella
useampia linjausvaihtoehtoja.
Ympäristökeskus katsoo, että Cinia Group Oy:n "Sea Lion" merikaapelihankkeeseen tulee soveltaa YVA-menettelyä
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) 4 §:n
mukaisesti. YVA-menettely on tarpeellinen, koska hanke ulottuu laajalle
alueelle ja koskee monia eri toimijoita merialueella. Hankkeella on
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monitahoisia vaikutuksia merialueen käyttöön ja käyttäjiin, jolloin on
tarpeen kuulla laajasti kaikkia tahoja, joihin hanke saattaa vaikuttaa.
Hankkeella saattaa olla myös pysyviä vaikutuksia merialueen käyttöön
esim. hiekanottoon ja kalastukseen. Hankkeen vaikutuksia ei ole
riittävästi selvitetty muissa lupamenettelyissä eikä kaikkia, joiden
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, ole kuultu.
Lisätiedot
Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005
paula.nurmi(a)hel.fi

Liikuntavirasto 18.2.2015
HEL 2015-001988 T 11 01 05

Liikuntavirastolla ei ole mitään aihetta vaatia ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn soveltamista tässä hankkeessa, koska merikaapelin
linjaus ei tuo haittoja saarikohteiden käytölle.
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§ 275
Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot
HEL 2015-001492 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osalta
voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten
palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Osakkeenomistajan päätös_luonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Helsingin kaupungin Palvelut Oy Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, 322 § Palmia-liikelaitoksen
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen
yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän
täytäntöönpanopäätöksen 20.10.2014, 1053 §.
Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu 28.10.2014 osana
Palmia-liikelaitoksen osittaista yhtiöittämistä. Yhtiö aloitti varsinaisen
toimintansa 1.1.2015.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
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Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten
palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119
§. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten
puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun
jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em.
luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston
puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa
”muut” mainitusta vuosipalkkiosta.
Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu toimimaan kilpailluilla
markkinoilla. Jotta yhtiöön on edellytykset saada jatkossakin
kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus,
tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em.
kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja käytäntöjä. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä
vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä sen
varmistamisessa, että yhtiöllä on tehokas ja yhtiön toiminnan
edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on
sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus.
Yhtiön omistuspohja, toiminnan laatu ja laajuus sekä hallitustyöskentely
ja siihen liittyvä vastuu huomioon ottaen yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle tulisi maksaa 6 000 euron suuruista vuosipalkkiota ja
varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 4 000 euron suuruista
vuosipalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi maksaa 400 euron
suuruista kokouspalkkiota.
Edellä mainitut palkkiot ovat vastaavat kuin Helsingin Satama Oy:ssä
tällä hetkellä maksettavat hallituspalkkiot.
Hallituksen palkkioita koskeva päätös on tarkoituksenmukaista viedä
käytäntöön osakkeenomistajan yhtiökokousta pitämättä tekemällä
päätöksellä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 9.3.2015 tekemä
osakkeenomistajan päätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus
hyväksyy kokouspalkkioita koskevan esityksen. Luonnos
osakkeenomistajan päätöksestä on esityslistan liitteenä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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1

Osakkeenomistajan päätös_luonnos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Helsingin kaupungin Palvelut Oy Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.03.2015 § 37
HEL 2015-001492 T 00 01 05

Esitys
A
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle
seuraavaa:
 kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupungin Palvelut
Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004,
1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden
ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä
1.1.2015 lukien.
B
Lisäksi konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä seuraavan
Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeenomistajan päätöksen:
Mikäli kaupunginhallitus päättää, että yhtiön osalta voidaan poiketa
kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä
kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten
palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien, yhtiön hallitukselle
maksetaan 1.1.2015 lukien kuluvan toimikauden loppuun asti
seuraavat kokouspalkkiot:
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 hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 6 000 euroa ja
kokouspalkkio 400 euroa,
 hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 4 000 euroa ja
kokouspalkkio 400 euroa,
 hallituksen jäsenille vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio
400 euroa.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian
oikeuspalvelut -osastoa
 kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan
osakkeenomistajan päätöksen esityslistan liitteenä olevan
päätösluonnoksen mukaisesti,
 tekemään luonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten
vähäisiä muutoksia sekä
 huolehtimaan päätöksen edellytyksen täyttymisen
ilmoittamisesta yhtiölle, mikäli kaupunginhallitus
päättää palkkioiden soveltamisen edellytyksenä olevasta
palkkiosäännöstä poikkeamisesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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

11/2015

58 (125)

Ryj/3
16.03.2015

§ 276
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
10 ja 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
teknisen palvelun lautakunta
yleisten töiden lautakunta

5.3.2015
10.3.2015

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 277
Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet
HEL 2014-014402 T 12 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää opetustoimen palveluverkon keskeisiksi
linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavaa:
Ruotsinkielinen päivähoito
1
Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63
päivähoitopaikkaa.
2
Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä
varhaiskasvatusviraston kanssa.
3
Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa.
Perusopetus
1
Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään
kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa
on kaikki vuosiluokat. Ruotsinkielisessä peruskoulussa pyritään
vähintään 200 oppilaaseen. Kouluverkkotarkastelussa otetaan
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

11/2015

60 (125)

Sj/1
16.03.2015

huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän
saavutettavuuden turvaaminen.
2
Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin
sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat
yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta.
3
Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä
sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia.
Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset
erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja.
4
Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja
sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille
haetaan soveltuvuuskokeella.
Lukiokoulutus
1
Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissaan. Riittävän
monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä
lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400
opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään
lukioiden välisellä yhteistyöllä.
2
Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita
täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa
sijaitsevat yksityiset lukiot.
3
Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai
erityinen painotus.
Ammatillinen koulutus
1
Stadin ammattiopiston toimipaikoissa on vähintään 1 000 opiskelijaa.
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2
Stadin ammattiopiston toimipaikat sijaitsevat kaupungin eri osissa ja
niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat
kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset.
3
Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka
järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin
valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista
koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen
järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden
pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa.
Esittelijän perustelut
Opetuslautakunta on 24.2.2015 esittänyt opetustoimen palveluverkon
keskeiset linjaukset ja tavoitteet kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kaupunginhallituksen päätös antaa suuntaviivat
palveluverkkotarkasteluihin, joita tehdään määräajoin
opetuslautakunnan päättämillä alueilla.
Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitukselle tehtävä esitys on
opetuslautakunnan esityksen mukainen.
Ruotsinkielinen päivähoito
1
Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63
päivähoitopaikkaa.
2
Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä
varhaiskasvatusviraston kanssa.
3
Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa.
Ruotsinkielisestä päivähoidosta noin 90 % on kaupungin omaa
toimintaa. Ostopalvelupäiväkodit järjestävät noin 10 % ruotsinkielisen
päivähoidon paikkatarpeesta. 6-vuotiaiden esiopetus toteutetaan
kunnallisissa ja ostopalvelupäiväkodeissa. Lisäksi kaupungissa on
yksityisiä ruotsinkielisiä päiväkoteja.
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Kaupungin järjestämässä ruotsinkielisen päivähoidon mitoitus perustuu
ruotsinkielisten ikäluokkien kokoon kaupungin 1–6-vuotiaiden
väestöennusteessa. Tavoitteena on päivähoitopaikkojen riittävä
saavutettavuus.
Päivähoitoasetuksessa määritellään hoito- ja kasvatushenkilöstön ja
lasten suhdeluku lapsiryhmässä. Suurehko toimintayksikkö, kuten 63
hoitopaikkaa, mahdollistaa ympärivuotisen lapsivalinnan. Se tarjoaa
myös vertaistukea hoito- ja kasvatushenkilökunnalle.
Ruotsinkielinen päivähoito tekee yhteistyötä uusilla asuntoalueilla
varhaiskasvatusviraston kanssa, sillä se vastaa kunnallisesta
päivähoidosta samoilla mitoituksilla ja linjauksilla. Uudet päiväkodit
mitoitetaan siten, että ne ovat mahdollisimman joustavia ja tehokkaita
ja mahdollistavat toiminnallisesti monipuoliset kasvu- ja
oppimisympäristöt.
Perusopetus
1
Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään
kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa
on kaikki vuosiluokat. Ruotsinkielisessä peruskoulussa pyritään
vähintään 200 oppilaaseen. Kouluverkkotarkastelussa otetaan
huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän
saavutettavuuden turvaaminen.
2
Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin
sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat
yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta.
3
Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä
sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia.
Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset
erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja.
4
Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja
sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille
haetaan soveltuvuuskokeella.
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Perusopetuksen oppilaista 80 % opiskelee kaupungin kouluissa, 11 %
yksityisissä sopimuskouluissa, 2 % yliopiston normaalikouluissa ja 7 %
valtion ja muissa yksityisissä kouluissa (20.9.2014 yhteensä 47 500
oppilasta). Suomenkielisiä yhtenäisiä peruskouluja on 24, joista 9 on
alle 500 oppilaan kouluja. Ruotsinkielisiä yhtenäisiä peruskouluja on
kolme ja niiden kokotavoite on saavutettu.
Perusopetuslaki lähtee yhtenäisen perusopetuksen ajatuksesta ja
lähikoulusta. Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 2014
korostetaan yhtenäisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokilla 1–9.
Tavoitteenasettelu on siten kansallisten linjausten mukainen.
Yhtenäinen peruskoulu mahdollistaa oppilaille 1–9-luokkien turvallisen
koulupolun, jossa oppilaille ei tule niveltä 6–7-luokkien välillä. Oppilailla
on saman koulun henkilöstö koko peruskoulun ajan. Yhtenäinen
peruskoulu mahdollistaa opettajien joustavan käytön eri vuosiluokkien
opettamisessa, jolloin aineenopettaja voi opettaa alemmilla luokilla ja
luokanopettaja ylemmillä.
Koulun koko vaikuttaa rinnakkaisluokkien määrään. Kaksisarjainen
koulu tarkoittaa laskennallisesti noin 44–50 oppilasta vuosiluokkaa
kohden eli 2-sarjaisuutta vuosiluokilla 1– 6 ja noin 70–80 oppilasta
vuosiluokkaa kohden 7–9 vuosiluokilla, koska yleensä alueella olevien
yhden tai kahden ala-asteen oppilaiden koulupolku jatkuu alueen
peruskoulun 7. luokalla. Lisäksi kouluissa on pienryhmiä.
Rinnakkaisluokat tuovat opettajalle työparin. Kaksi luokkaa voidaan
ryhmitellä joustavasti eri kokoisiin opetusryhmiin, jolloin oppilaiden
tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Suuremmassa koulussa
toteutuvat paremmin monipuolinen kielivalikoima ja useat
valinnaisaineet, koska eri ryhmiin saadaan tarpeeksi oppilaita.
Kaupunki on panostanut vahvasti johtamisen kehittämiseen. Hyvä
johtaminen näkyy oppilaiden viihtyvyytenä ja henkilöstön
tyytyväisyytenä. Suurempi koulukoko antaa enemmän aikaa
johtamiseen. Rehtorilla on opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti
pienissä kouluissa paljon opetustunteja, jolloin opetukseen käytetty
aika on poissa johtamisesta. Suuremmassa koulussa opetustuntien
määrä on vähäinen. Oppilaiden lukumäärä vaikuttaa suoraan koulun
muun hallinto- ja oppilashuoltohenkilöstön määrään.
Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan myös inklusiivista
opetusta ja jokaisen oppilaan oikeutta lähikouluun. Erityisen tuen
oppilaita on kaupungin suomenkielisissä kouluissa 11 % kaikista
oppilaista ja yksityisissä sopimuskouluissa 5 %. Ruotsinkielisissä
kouluissa erityisen tuen oppilaita on 7 % oppilasmäärästä (20.9.2014).
Kaupungin suomenkielisissä kouluissa ja yksityisissä sopimuskouluissa
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on erityisen tuen oppilaita yhteensä 4 075, joista 64 % opiskelee
erityisluokilla tai erityiskouluissa ja 36 % yleisopetuksen yhteydessä.
Perusteiden mukaan erityisluokilla opiskelevalle oppilaalle tulee nimetä
yleisopetuksen yhteistyöluokka ja laatia suunnitelma oppilaan
opiskelusta tässä luokassa. Isossa kouluyksikössä tämä on helpompaa
kuin pienessä, sillä vaihtoehtoja on useampia. Uusi opetussuunnitelma
on tältä osin haastava.
Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiselle iso kouluyksikkö on
eduksi. Opetustarjonta saadaan paremmin vastaamaan uuden
opetussuunnitelman vaatimuksia esimerkiksi alaluokilla, jossa
valinnaisuutta tullaan lisäämään. Synergiaetuja saadaan henkilöstön
osaamisesta ja määrästä sekä myös resurssien jaosta. Suurehko koko
tuo toimintaan ja resurssien kohdentamiseen joustavuutta ja
mahdollistaa johtamiseen panostamisen.
Lukiokoulutus
1
Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissaan. Riittävän
monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä
lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400
opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään
lukioiden välisellä yhteistyöllä.
2
Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita
täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa
sijaitsevat yksityiset lukiot.
3
Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai
erityinen painotus.
Helsingin kaupunki tarjoaa lukiokoulutuspaikan vähintään 60 %:lle
perusopetuksen päättävistä nuorista. Väestöennusteen mukaan
lukioikäisten helsinkiläisten määrä vähenee jonkin verran vuoteen
2017, mutta sen jälkeen tuleva väestökasvu lisää
lukiokoulutuspaikkojen kysyntää.
Lukioissa opiskelee 13 800 (20.9.2014) opiskelijaa, joista 59 %
kaupungin lukioissa (pl. aikuislukiot). Vastaavasti 41 % lukiolaisista
opiskelee yksityisissä tai valtion lukioissa.
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Kaupungin lukiot ovat jo nyt lähellä asetettuja lukioiden kokotavoitteita.
Syksystä 2015 alkaen pienimmissä suomenkielisissä lukioissa
opiskelee lähes 500 opiskelijaa ja suurimmissa yli 800. Kaikkien
ruotsinkielisten lukioiden koko on lähellä 400 opiskelijaa. Erityinen
koulutustehtävä tai erityinen painotus puuttuu osalta kaupungin
lukioista.
Lukioiden koolla ei näytä olevan suoraa vaikutusta oppimistuloksiin, jos
niitä mitataan ylioppilaskirjoitusten tuloksilla. Lukioiden väliset erot
laadussa tai arvonlisässä ovat pääosin pieniä. Arvonlisällä tarkoitetaan
lukion vaikutusta opiskelijoiden opintomenestykseen, kun koulun
oppilasaines huomioidaan. (VATT Tutkimukset 179, 2014.)
Lukion toimintakulttuuri, toimintatavat ja johtaminen vaikuttavat lukion
yhteisöllisyyteen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuuteen ja
hyvinvointiin lukiossa. Lukioissa, riippumatta lukion koosta, onkin
jatkuvasti pidettävä huolta yhteisöllisyyden sekä osallisuuden ja
hyvinvoinnin vaalimisesta ja kehittämisestä.
Vähintään 400–500 opiskelijan lukiossa voidaan tarjota laajempi ja
monipuolisempi kurssitarjonta, mikä mahdollistaa opiskelijoille
yksilöllisemmän koulutuspolun ja mielekkäät kurssivalinnat jatkoopintoja varten omassa lukiossa. Suuremmassa lukiossa on paremmat
mahdollisuudet toteuttaa vuosittain pakolliset ja syventävät kurssit sekä
monipuolisesti soveltavia kursseja. 400–500 opiskelijan lukiossa eri
kursseille osallistujien määrää voidaan tasata helpommin ja tehostaa
tilan käyttöä. Koko koulu ohjaa -periaatteella sekä opinto-ohjauksen ja
erityisen tuen hyvällä suunnittelulla turvataan opiskelijoiden ohjaus ja
tuki laadukkaasti opintojen eri vaiheissa.
Kaupungin lukiot tekevät yhteistyötä lukiokampuksilla. Samalla
kampuksella toimivilla lukioilla on yhteistä kurssitarjontaa, yhteisiä
opiskelijoiden tapahtumia sekä opettajien yhteistä täydennyskoulutusta
ja muuta yhteistyötä.
Maahanmuuttajanuorten koulupolkua tuetaan sen kaikissa vaiheissa.
Helsingin kaupunki järjestää maahanmuuttajille ja vieraskielisille
tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.
Ammatillinen koulutus
1
Stadin ammattiopiston toimipaikoissa on vähintään 1 000 opiskelijaa.
2
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Stadin ammattiopiston toimipaikat sijaitsevat kaupungin eri osissa ja
niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat
kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset.
3
Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka
järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin
valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista
koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen
järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden
pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa.
Stadin ammattiopisto toimii 16 toimipaikassa, joiden opiskelijamäärät
vaihtelevat. Yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia on 28. Noin puolet
helsinkiläisten ammatillisten oppilaitosten peruskoulutuksen
opiskelijoista opiskelee Stadin ammattiopistossa.
Ammatillisen koulutuksen keskittämisellä opiskelijamäärältään
suurempiin toimipaikkoihin saavutetaan synergiaetuja eri alojen ja
tutkintojen välillä. Tällöin voidaan suunnitella työelämälähtöisiä,
uudenlaisia tutkintokokonaisuuksia ja opiskelijoille tarjoutuu
mahdollisuus suorittaa joustavammin eri tutkinnon osia ja valinnaisia
opintoja omassa toimipaikassaan.
Suuremmissa toimipaikoissa yhteisten palvelujen tuottaminen helpottuu
ja tehostuu. Ravintola- ja tilapalvelut tehostuvat. Myös opiskelijoiden
ohjaus- ja tukipalveluita voidaan tarjota monipuolisemmin ja
tehokkaammin. Suuressa toimipaikassa ohjaus- ja tukihenkilöstö on
fyysisesti läsnä ja opiskelijoiden saavutettavissa joka päivä, jolloin
opiskelijoiden ei tarvitse lähteä toiseen toimipaikkaan hakemaan
palveluita.
Toisen asteen koulutuksessa kehitetään sähköisiä ja avoimia
oppimisympäristöjä ja pidetään huoli siitä, että sähköinen
toimintaympäristö, sen työskentelytavat ja käytettävät teknologiat
vastaavat jatko-opintojen ja työelämän tarpeita ja toimintaympäristöjä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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Tiedoksi
Opetusvirasto

Päätöshistoria
Opetuslautakunta 24.02.2015 § 25
HEL 2014-014402 T 12 00 00

Esitys
Opetuslautakunta esitti, että kaupunginhallitus päättää opetustoimen
palveluverkon keskeisiksi linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavaa:
Ruotsinkielinen päivähoito
1) Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63
päivähoitopaikkaa.
2) Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä
varhaiskasvatusviraston kanssa.
3) Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa
päiväkotiverkkoa.
Perusopetus
1) Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään
kokoamaan yhtenäisiin vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa
on kaikki vuosiluokat. Ruotsinkielisessä peruskoulussa pyritään
vähintään 200 oppilaaseen. Kouluverkkotarkastelussa otetaan
huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän
saavutettavuuden turvaaminen.
2) Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin
sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat
yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta.
3) Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä
sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia.
Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset
erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja.
4) Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja
sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille
haetaan soveltuvuuskokeella.
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Lukiokoulutus
1) Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissaan. Riittävän
monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä
lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400
opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään
lukioiden välisellä yhteistyöllä.
2) Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin
lukioita täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja
kaupungissa sijaitsevat yksityiset lukiot.
3) Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai
erityinen painotus.
Ammatillinen koulutus
1) Stadin ammattiopiston toimipaikoissa on vähintään 1 000 opiskelijaa.
2) Stadin ammattiopiston toimipaikat sijaitsevat kaupungin eri osissa ja
niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat
kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset.
3) Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka
järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin
valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista
koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen
järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden
pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa.
Käsittely
24.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitysehdotuksensa 1. kappaleen toisen rivin sanan
"palveluverkkotarkastelun" sanaksi "palveluverkon" ja poisti esittelijän
perusteluiden esityslistalla 45. merkityn kappaleen ("Helsingin kaupunki
tarjoaa…") ensimmäisestä virkkeestä sanat "suomenkielisessä
lukiokoulutuksessa".
Lisäksi esittelijä muutti esitysehdotuksensa 7. kappaleen ja esittelijän
perusteluiden esityslistalla 30. merkityn kappaleen ensimmäisen ja
toisen virkkeen tilalle seuraavaa: "1) Kaupungin järjestämä
suomenkielinen perusopetus kootaan hallinnollisesti yhtenäisiin
vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat."
sekä esittelijän perusteluiden esityslistalla 37. merkityn kappaleen
("Koulun koko vaikuttaa…") toisen virkkeen alun tilalle: "Kaksisarjainen
koulu tarkoittaa laskennallisesti ...".
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Keskustelu.
Jäsen Leoni teki vastaehdotuksen, että edellä selostettu esittelijän
esitysehdotuksen 7. kappaleeseen tekemä muutettu esitys muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
"Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään
kokoamaan yhtenäisiin vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa
on kaikki vuosiluokat."
Kannattaja jäsen Jalovaara
Esittelijä otti ehdotuksen omakseen ja vastaava muutos tehdään
esittelijän perusteluihin.
Jäsen Ekman teki edellä selostetusti muutetun esitysehdotuksen 7.
kappaleen toista virkettä koskevan vastaehdotuksen:
”Ruotsinkielisessä peruskoulussa pyritään vähintään 200 oppilaaseen.”
Kannattajat jäsenet Jalovaara, Leoni
Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Ekmanin ehdotus. Vastaava muutos
tehdään perusteluihin.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus edellä selostetuin muutoksin.
27.01.2015 Palautettiin
16.12.2014 Pöydälle
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777
inari.salonen(a)hel.fi
Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225
niclas.gronholm(a)hel.fi
Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850
liisa.pohjolainen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274
outi.salo(a)hel.fi
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§ 278
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
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
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja
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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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 279
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta
varhaiskasvatuslautakunta

10.3.2015
10.3.2015

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

11/2015

73 (125)

Kaj/1
16.03.2015

§ 280
Citylogistiikan toimenpideohjelma
HEL 2014-011170 T 08 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, kansainvälisen logistiikan asiantuntija, puhelin: 310 37350
ulla.tapaninen(a)hel.fi
Jouni Korhonen, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089
jari.tikkanen(a)hel.fi
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120
juha.hietanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Citylogistiikan toimenpideohjelman
(liite 1) ohjeellisena noudatettavaksi.
Tiivistelmä
Toimiva kaupunkijakelu ja -huolto ovat keskeisiä elinkeinoelämän ja
asumisen edellytyksiä. Parhaat ratkaisut sekä tehostavat jakelua että
vähentävät sen haittoja. Citylogistiikan kehittämisohjelman tavoitteena
on kuljetusten tehostaminen Helsingin kantakaupungin alueella niin,
että liikenteen ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat haitat vähenevät.
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan 11 toimenpidettä citylogistiikan
ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteistä neljä ensimmäistä on
varsinaisia suoria toimenpiteitä ja seuraavat kuusi ovat
kehittämisprojekteja, joiden varsinaiset toimenpiteet tarkentuvat
projektin myötä. Viimeinen toimenpide on yhteistyön kehittämistä.
Esittelijän perustelut
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Citylogistiikan toimenpideohjelma perustuu Helsingin kaupungin
strategiaohjelman 2013 - 2016 tavoitteeseen, että Helsinki on Suomen
yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Lisäksi Helsingin kaupungin
ympäristöpolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteena on, että
ilmanlaadun raja-arvoja ei ole ylitetty vuoden 2015 jälkeen ja että
ilmanlaadun tavoitearvoja sekä kansallisia ohjearvoja ei ylitetä. Lisäksi
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma (hyväksytty
kaupunginhallituksessa 12.1.2015) asettaa seuraavan tavoitteen
keskusta-alueelle: Tehostetaan kaupunkijakelua yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa mm. toteuttamalla jakelun ohjausta tukeva
tietojärjestelmä, varmistamalla soveltuvat lastauspaikat ja säätelemällä
toiminta-aikoja ja kaluston laatua.
Lähtökohdat
Helsingin kasvava väestö tarvitsee enemmän palveluja ja liikkuminen
lisääntyy huomattavasti. Myös tavaroiden kuljettaminen lisääntyy.
Toimiva kaupunkijakelu ja -huolto ovat keskeisiä elinkeinoelämän ja
asumisen edellytyksiä. Parhaat ratkaisut sekä tehostavat jakelua että
vähentävät sen haittoja.
Kansainvälisesti on todettu, että jakeluliikenteen menestyksekäs
tehostaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yksityisten toimijoiden ja
kaupungin välillä. Älyliikenteen yleistyminen antaa lisää keinoja, joilla
voidaan ohjata jakeluliikennettä kustannustehokkaasti ja
reaaliaikaisesti.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Toimenpideohjelman taustatyö on rakentunut viidestä vaiheesta:
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1.

Esiselvitys Kansainvälisistä kokemuksista citylogistiikan
kehittämiseksi (SITO 2013).

2.

Haastattelut: 13 Helsingin keskustassa jakelua tai keräilyä
harjoittavaa yritystä (ks. Citylogistiikan toimenpideohjelman liite
1).

3.

24.3.2014 järjestettiin Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa
seminaari, jossa keskusteltiin citylogistiikan ongelmista ja
ratkaisuvaihtoehdoista. Seminaariin osallistui 56 asiasta
kiinnostunutta virkamiestä, yritystä ja asukkaiden edustajaa.

4.

Työryhmä on kerännyt kehitystarpeet ja kokemukset
kansainvälisistä esimerkeistä ja yrityshaastatteluista ja
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muodostanut niistä 11 kehittämistoimenpidettä.
5.

Toimenpideohjelman luonnos oli lausunnoilla ja kommenteilla
16.9.2014 – 16.10.2014. Lausuntoja ja kommentteja saatiin
kuudelta kaupungin hallintokunnalta, yhdeksältä kaupungin
ulkopuoliselta viranomaistaholta tai edunvalvontajärjestöltä,
yhdeltä yksityiseltä henkilöltä ja yhdeltä yritykseltä.

Saaduissa lausunnoissa ja kommenteissa painotetaan, että sujuvasti
toimiva, keskustan liike-elämää palveleva jakelu- ja tavaraliikenne luo
pohjan Helsingin elinkeinoelämälle ja sitä kautta koko kaupungin
taloudelle sekä yleiselle hyvinvoinnille. Ehdotettuihin toimenpiteisiin
suhtauduttiin lähes poikkeuksetta myönteisesti, kunhan ne toteutetaan
huolella ja toteutuksessa otetaan yritysten käytännön näkökulmat
huomioon. Erityisenä lisäyksenä useissa lausunnoissa ja
kommenteissa toivottiin mahdollisuus yöjakeluun. Tätä
kehittämistoimenpidettä kehitetään ehdotettavassa yhteistyöryhmässä.
Tieliikennelain uudistaminen siten, että jalkakäytäville ja pyöräteille
pysäköinti olisi pääsääntöisesti kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin
osoiteta, nähtiin kuitenkin ongelmallisena, ellei samalla voida osoittaa
riittävästi kadunvarsipaikkoja jakeluliikenteelle.
Sen sijaan erityinen jakeluliikenteen pysäköintitunnus sai pääasiassa
positiivisen palautteen, kunhan se ei lisää yritysten hallinnointikuluja.
Useat tahot olivat sitä mieltä, että mahdollinen tieliikennelain
uudistaminen tulee toteuttaa samaan aikaan kuin jakeluliikenteen
pysäköintitunnus ja kaupunkiin tulee varata riittävä määrä
jakeluliikenteelle varattuja paikkoja, jotta varmistetaan jakeluliikenteen
sujuvuus.
Lausunnot ja kommentit vastineet niihin on esitelty
vuorovaikutusraportissa.
Toimenpideohjelma
Citylogistiikan toimenpideohjelman neljä toimenpidettä ovat:
1.
2.
3.
4.
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Pysäköintijärjestelyt katualueella ja suunnitteluyhteistyö
kiinteistöjen kanssa, kävelykatujen kehittäminen
Raskaan liikenteen levähdysalueet
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanta tieliikennelain
kokonaisuudistukseen
Jakeluliikenteen pysäköintitunnus
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Tiedoksi merkittävät kehitysprojektit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jätekuljetusten kehittämisprojekti
Jakelupaikan älytunnistus ja -varaus
Katuesteistä tiedottaminen
Nettikaupan jakelukokeilu
Rakennusyritysten jakelukeskus
Huoltotunnelin kehittämien
Yritysyhteistyö ja koulutus

Jatkosuunnittelu
Tavoitteena on, että kaikki esitetyt toimenpiteet ovat käynnissä vuonna
2015.
Yhteistyö kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa jatkuu
vakinaistettavaksi ehdotettavassa työryhmässä. Lisäksi tavoitteena on
aloittaa kokeilu kantakaupungissa tapahtuvasta yöjakelusta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, kansainvälisen logistiikan asiantuntija, puhelin: 310 37350
ulla.tapaninen(a)hel.fi
Jouni Korhonen, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089
jari.tikkanen(a)hel.fi
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120
juha.hietanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Citylogistiikan toimenpideohjelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.02.2015 § 29
HEL 2014-011170 T 08 00 00
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Hankenro 4310_1, 0902_2

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
Citylogistiikan toimenpideohjelman hyväksyttäväksi ohjeellisena
noudatettavaksi.
Samalla lautakunta päätti antaa liitteen mukaisen vastineen
Citylogistiikan toimenpideohjelmasta saatuihin lausuntoihin ja muihin
kannanottoihin sekä mielipidekirjeeseen.
Esittelijä
va. liikennesuunnittelupäällikkö
Katariina Baarman
Lisätiedot
Jouni Korhonen, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089
jari.tikkanen(a)hel.fi
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120
juha.hietanen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 3.11.2014
HEL 2014-011170 T 08 00 00

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on pyytänyt
HKL:ltä lausuntoa Citylogistiikan toimenpideohjelman luonnoksesta.
Citylogistiikan toimenpideohjelman taustana on Helsingin kaupungin
valmistelussa oleva yleiskaava, jonka mukaan Helsingissä on vuonna
2050 noin 860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa. Samaan aikaan
yleiskaavatyön kanssa on muodostettu Helsingin liikkumisen
kehittämisohjelma, jossa todetaan, että tavaran liikkumisen
kitkattomuus on keskeistä elinkeinoelämän menestykselle.
Kasvava asukasmäärä tarvitsee palveluita ja yritystoimintaa.
Yritystoiminta vaatii toimivaa jakelu-, keräily- ja huoltoliikennettä.
Citylogistiikan kehittämisohjelman tavoitteena on kuljetusten
tehostaminen Helsingin kantakaupungin alueella niin, että liikenteen
ruuhkautuminen ja sen aiheuttamat haitat vähenevät. Citylogistiikan
toimenpideohjelmassa ehdotetaan 11 toimenpidettä (Yritysyhteistyö ja
koulutus, Huoltotunnelin kehittäminen, Rakennusyritysten
jakelukeskus, Nettikaupan jakelukokeilu, Katuesteistä tiedottaminen,
Jakelupaikan älytunnistus ja -varaus, Jätekuljetusten kehittämisprojekti,
Jakeluliikenteen pysäköintitunnus, Tieliikennelain kokonaisuudistus,
Raskaan liikenteen levähdysalueet, Pysäköintijärjestelyt katualueella ja
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suunnitteluyhteistyö kiinteistöjen kanssa, kävelykatujen kehittäminen)
citylogistiikan ongelmien ratkaisemiseksi.
HKL pitää kannatettavina Citylogistiikan ohjelman toimenpiteitä, jotka
lisäävät osaltaan raitiotieliikenteen ja muun joukkoliikenteen sujuvuutta
keskusta-alueilla. Huoltotunnelin käytön mahdollistaminen useammalle
toimijalle vähentäisi jakeluautojen määrää joukkoliikennekaduilla (esim.
Aleksanterinkatu), ja osaltaan mahdollistaisi jouhevan joukkoliikenteen
edellytykset. Raitiotieradan sisältävillä kaduilla jakeluliikenteen
aiheuttamiin ongelmiin voidaan vaikuttaa myös jakeluliiketeen
pysähtymispaikkojen merkitsemisellä ajoradalle, sekä jalankulku- ja
pyöräkaistoille, jolloin jakeluliikenteen pysähtymismahdollisuuksia
kaupunkitilassa selkeytetään. Kiinteistöjen jakelu- ja huoltoliikenteen
suunnittelutoimenpiteessä tulee huomioida, että jos tontilla tapahtuva
jakelu, keräily ja huolto tehdään ajoradan reunassa, niin ko. kadulla
mahdollisesti toimivalle raitiotieliikenteelle ei aiheuteta haittaa.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Logistiikka 29.10.2014
HEL 2014-011170 T 08 00 00

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää lausuntoa Citylogistiikan
toimenpideohjelmasta. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee uutta
yleiskaavaa, jonka vision mukaan Helsingissä olisi vuona 2050 noin
860.000 asukasta ja 560.000 työpaikkaa. Jotta kasvavan väestön
lisääntyvä palvelutarve voidaan täyttää, on varmistettava kaupan ja
palveluiden ympärivuotisen citylogistiikan toimiminen.
Yleiskaavatyön kanssa on muodostettu Helsingin liikkumisen
kehittämisohjelma, jossa edellytetään tavarakuljetusten sujuvuutta,
jotta elinkeinoelämällä on menestymisen toimintaedellytykset.
Citylogistiikan toimenpideohjelma perustuu liikkumisen
kehittämisohjelman tavoitteisiin. Liikkumisen kehittämisohjelmassa
Helsingin keskusta-alueelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
 Kaupunkikeskustat suunnitellaan ihmisten mittakaavaan:
kaupunkitila suunnitellaan kokonaisuutena ja huolehditaan
kävely-yhteyksien jatkuvuudesta, virikkeisyydestä,
esteettömyydestä ja turvallisuudesta.
 Keskusta-alueiden katuverkoille järjestetään parhaiden
käytäntöjen mukaiset pyöräilyolosuhteet.
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 Ajoneuvoliikenteen määrä, nopeus ja pysäköinti mitoitetaan
ympäröivänkaupungin mukaan niin, että keskustojen vetovoima
kasvaa.
 Tehostetaan kaupunkijakelua yhteistyössä elinkeinoelämän
kanssa mm. toteuttamalla jakelun ohjausta tukeva
tietojärjestelmä, varmistamalla soveltuvat lastauspaikat ja
säätelemällä toiminta-aikoja ja kaluston laatua.
Jakeluliikenteen kehittäminen edellyttää yhteistyötä alan yritysten
kanssa. Älyliikenteen keinoin voidaan jakeluliikennettä ohjata
kustannustehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Citylogistiikan
kehittämisohjelman tavoitteena on tehostaa kuljetuksia Helsingin
kantakaupungin alueella niin, että liikenteen ruuhkautuminen ja sen
aiheuttamat haitat vähenevät.
Citylogistiikka tehostavat toimenpiteet on globaalisti jaoteltu neljään
ryhmään. Ensimmäinen ryhmä muodostuu liikennevirtoja tehostavista
toimenpiteistä, kuten yritysten yhteistyöstä, e-kaupasta, kuljetusten ja
reititysten suunnittelusta sekä varastoinnin ja lastauksen
keskittämisestä. Toinen ryhmä muodostaa infrastruktuurin
kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Tällaisia ovat mm. katujen
kehittäminen, pysäköintipaikkojen kehittäminen, lastausalueiden
kehittäminen, jakelupisteiden kehittäminen sekä kaluston tekninen
kehittäminen. Kolmas ryhmä käsittää viranomaissääntelyn, kuten
rajoitukset, määräykset ja lupakäytännöt. Neljäs osa-alue koostuu
citylogistiikka edistävästä tutkimuksesta ja hyvien käytäntöjen
jakamisesta.
Ksv on teettänyt asiasta kansainvälisiin kokemuksiin ja Helsingin
jakeluliikenteen ongelmiin keskittyvän konsulttiselvityksen SITO Oy:llä.
Konsulttiselvityksen mukaan Helsingin keskeisimmät ongelmat liittyvät
ruuhkautumiseen ja ahtauteen, yhteistyöhön ja tiedonvaihdon
puutteisiin, tavaraliikenteen puutteelliseen huomiointiin
kaupunkisuunnittelussa, negatiivisiin ympäristövaikutuksiin,
pysähtymis- ja purkupaikkojen ongelmiin, huonoon opastukseen,
tiedonkulun ongelmiin toimitusketjuissa, pieniin ja toistuviin toimituseriin
ja rakennustyömaiden kuljetuksiin.
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan edellisiin ongelmiin yhtätoista eri
toimenpidettä:
1) Pysäköintijärjestelyt katualueella ja suunnitteluyhteistyö
kiinteistöjen kanssa sekä kävelykatujen kehittäminen, eli
laaditaan kiinteistökohtaiset suunnitelmat
huoltoliikenteelle.
2) Raskaan liikenteen levähdysalueet huomioidaan HLJ
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3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)

2015 -suunnitelmassa.
Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa Ksv esittää
kantanaan, että uudessa tieliikennelaissa tulisi
jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköinnin ja pysäyttämisen
olla kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta.
Jakeluliikenteen maksullinen pysäköintitunnus otetaan
käyttöön jakelu-, keräily- ja huoltoliikenteessä. Asiaan
sisältyy sama ajoneuvojen vähäpäästöisyyden kriteeristö,
mikä on jo käytössä asukaspysäköinnissä.
Jätekuljetusten kehittämisprojekti, jossa määräajaksi
aikaistetaan jätteen kuormaukset alkamaan jo kello 6.00.
Projektissa tutkitaan myös mahdollisuuksia alentaa jätteen
keräyksestä aiheutuvaa melua.
Jakelupaikan älytunnistus- ja varaus mobiilisti esimerkiksi
sensoreiden ja paikanvarauksen avulla.
Katuesteistä tiedottamista selvitetään osana
rakennusviraston urakanhallintajärjestelmän
kehittämishanketta.
Nettikaupan jakelukokeilu Kalasataman keskuksen
jakelupisteessä.
Rakennusyritysten työmaiden jakelukeskus
Kalasatamassa mahdollistaa avoimen rajapinnan
rakennusyritysten materiaalinhallintajärjestelmille,
helpottaa välivarastointia ja tehostaa työmaan jakelua
kysyntälähtöisesti.
Keskustan huoltotunnelin kehittäminen, jotta tunnelin
käytön esteet saadaan ratkaistua.
Yritysyhteistyö ja koulutus yhdessä Suomen
kuljetusyrittäjien liiton ja logistiikkayritysten kanssa.

Helsingin rakentamispalvelu Stara antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon.
Stara on osallistunut citylogistiikan toimenpideohjelmaa valmistelevan
työryhmän työskentelyyn. Staran toiminta näkyy liikenteessä ja
vaikuttaa kaupungin katujen välityskykyyn. Kun toimenpideohjelman
toimenpiteitä ryhdytään valmistelemaan, haluaa Stara osallistua
toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, koska toimenpiteiden
avulla voidaan jatkossa varmistaa Staran operatiiviset
toimintaedellytykset liikenneympäristössä.
Kaikissa tässä toimenpideohjelmassa esitetyissä toimenpiteissä tulee
mahdollistaa katujen ja puistojen viiveetön, ympärivuotinen ja
ympärivuorokautinen kustannustehokas ylläpitäminen. Lisäksi
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toimenpiteitä suunniteltaessa on tärkeää varmistaa liikenne- ja
katuympäristössä tehokkaasti toteutettava katujen ja kiinteistöjen
rakentaminen sekä niiden peruskorjaaminen. Tämä edellyttää
työmaiden tilatarpeen ja rakennustyömaiden tehokkaan
työmaalogistiikan huomioimista toimenpideohjelman pohjalta tehtävissä
toimenpiteissä ja niiden toteuttamissuunnitelmissa.
Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571
sami.aherva(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.10.2014 § 306
HEL 2014-011170 T 08 00 00

Lausunto
Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
Citylogistiikan toimenpideohjelman luonnoksesta seuraavan lausunnon.
Logistiikan kehittäminen kantakaupungissa ja koko Helsingin seudulla
on välttämätöntä sekä ympäristösyistä että elinkeinoelämän kannalta.
Onkin hienoa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä muiden
hallintokuntien kanssa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän
kanssa laatinut toimenpideohjelman kaupungin citylogistiikan
edistämiseksi ja haittojen torjumiseksi. Myös ympäristökeskus on
osallistunut työhön. Toimenpideohjelma on hyvä lähtökohta käynnistää
logistiikan kehittämistyö.
Satamatoimintoihin ja keskustan alueen voimalaitoksiin liittyvää
logistiikkaa olisi syytä käsitellä toimenpideohjelmassa laajemmin,
luonnoksessa tämä on lähes täysin sivuutettu.
Jakeluliikenteen pysäköintitunnus
Ajoneuvoliikenne aiheuttaa Helsingissä monenlaisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joista tärkeimmät ovat ilmanlaadun heikkeneminen,
melu ja ilmastonmuutoksen voimistuminen. Toimenpideohjelmassa
esitetään jakelu-, keräily- ja huoltoajoneuvoille erityistä
pysäköintitunnusta, jonka hinnasta voisi saada alennusta
vähäpäästöisellä kalustolla. On erittäin myönteistä, että kaupunki
kannustaa yrityksiä valitsemaan vähäpäästöisempää ja hiljaisempaa
kalustoa. Olisi lisäksi tärkeää, että myös kaupunki omissa
kalustohankinnoissaan ja kilpailutuksissaan pyrkisi painokkaasti
huomioimaan päästö- ja melunäkökohdat.
Ilmanlaatu
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Liikenteen päästöistä johtuen typpidioksidipitoisuudet ylittävät
kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa ilmanlaadun rajaarvon. EU:n typpidioksidille asettamaa vuosiraja-arvoa ei alitettu
Helsingissä määräaikaan 1.1.2010 mennessä, ja sille on saatu
jatkoaikaa 1.1.2015 saakka. Mittaustulosten ja mallinnusten perusteella
vaikuttaa siltä, että raja-arvo tulee tämänkin jälkeen ylittymään.
Liikenteen haittoja on mahdollista pienentää vähentämällä
liikennemääriä ja vaikuttamalla käytettävään kalustoon.
Erityisesti raskaan dieselkaluston päästöt ovat merkittäviä ilmanlaadun
kannalta. Vuonna 2010 käyttöönotetulla ympäristövyöhykkeellä
Hakamäentien eteläpuolisella alueella edellytetään HSL:n
kilpailuttamilta busseilta ja HSY:n kilpailuttamilta jäteautoilta muita
tiukempia päästökriteerejä ilmanlaadun parantamiseksi. Jäteautoilla
vaatimus on ollut alusta saakka Euro V-taso. HSL on nostamassa
syksyn kilpailutuksessa bussien päästövaatimuksen samaksi.
Vaatimukset eivät koske muuta jakelu- tai keräyskalustoa tai
bussiliikennettä alueella. Tulisikin harkita kriteerien asettamista myös
muulle kuin HSL:n kilpailuttamalle bussiliikenteelle.
Pysäköintitunnuksen alennuskriteeri olisi ehdotuksen mukaan sama
kuin ympäristövyöhykkeen kriteeri eli Euro 5-taso pakettiautoille ja Euro
V-kuorma-autoille. Lisäksi vaihtoehtoisia energioita käyttävät autot (ml.
sähkö -ja hybridiajoneuvot) saisivat alennuksen. Lähivuosina
vaatimuksia kannattaa kiristää Euro VI-luokan yleistyessä.
Jakeluliikenteessä käytettäville henkilöautoille ehdotetaan samoja
vähäpäästöisen auton kriteerejä kuin tällä hetkellä on voimassa
Helsingissä asukaspysäköintialennuksen saamiseksi.
Melu
Liikenne on merkittävin ympäristömelun lähde kaupungissa.
Sähköajoneuvojen melupäästö on huomattavan alhainen, joten tältä
osin pysäköintitunnuksen alennuskriteeri toimisi myös melun kannalta.
Varsinaisten kriteerien asettaminen jakelu- ja keräysautojen
melupäästölle on tällä hetkellä vielä melko hankalaa muun muassa
todentamisen kannalta, mutta asiaa tulee selvittää jatkossa.
Jätekuljetusten kehittämisprojekti
Yksi toimenpideohjelmassa esitetty toimenpide on jätekuljetusten
kehittämisprojekti. Tarkoituksena on muun muassa kokeilla
kantakaupungissa yhdellä jätteenkuljetuksen urakka-alueella, onko
mahdollista meluhaittojen lisääntymättä ajoittaa sekajätteiden keräys
ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jolloin työ helpottuisi ja haitat muulle
liikenteelle vähenisivät.
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Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä on kielletty
erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö
asuntojen läheisyydessä klo 22.00 - 7.00. Jätehuoltomääräykset
kieltävät jätteiden kuormaamisen asuinkiinteistöillä ja niiden
läheisyydessä kello 21.00 – 7.00. Ympäristölautakunta on
valtuustoaloitteen johdosta 6.8.2013 linjannut, että ensisijaisesti tulee
selvittää iltakeräyksen mahdollisuus. Jätteiden kuormausajan
pidentäminen illalla klo 22.00 saakka voitaisiin sallia
ympäristönsuojelumääräysten perusteella. Jätehuoltomääräyksiä olisi
myös mahdollista muuttaa tältä osin. Jätteenkeräilyn keräämisestä
aikavälin 7.00-21.00 ulkopuolella tulisi järjestää kokeilu, jonka aikana
selvitetään toiminnan melu-, liikenne- ym. vaikutukset. Kokeilun
alueellisesta tai ajallisesta laajuudesta päätettäisiin erikseen. Kokeilua
suunnitellessa tulisi mahdollisuuksien mukaan kuulla asukkaita ja muita
sidosryhmiä. Selvityksistä ja kokeiluista saadaan tietoa ja kokemuksia,
joiden perusteella jatkotoimia voidaan arvioida.
Ympäristökeskukseen tulee yhteydenottoja sekä öisistä kaupan jakelun
että varhain aloitetun jätteiden keräyksen aiheuttamista meluhaitoista.
Hiljaisten jakelu- ja keräysmenetelmien sekä kaluston kehittäminen
onkin välttämätön edellytys varhaisemman toiminnan
mahdollistamiseksi.
Tieliikennelain kokonaisuudistus
Tällä hetkellä jakeluautot aiheuttavat erityisesti jalkakäytävillä ja
pyöräteillä sekä kävelykaduilla ja –alueilla paitsi terveyshaittoja myös
merkittäviä vaikutuksia viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Tämä vähentää
kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Onkin erittäin tärkeää pyrkiä
vaikuttamaan lainsäädännön muutokseen niin, että uudessa
tieliikennelaissa jalkakäytävälle ja pyöräteille pysäköinti kielletään, jollei
se ole täysin välttämätöntä. Tällöin se osoitetaan liikennemerkillä ja
pysäköidä saavat ainoastaan ajoneuvot, joilla on pysäköintitunnus.
Samassa yhteydessä jakeluajoneuvojen lastauspysäköintiä tulee
voimakkaasti kehittää. Esimerkiksi Tukholmassa jakeluajoneuvojen
pysäköinti kävelykaduille on saatu minimoitua.
Huoltotunnelin kehittäminen
On hyvin kannatettavaa, että huoltotunnelin käyttöä selvitetään ja
kehitetään. Olisi tärkeää, että sen käyttämistä saataisiin tehostettua,
jotta erityisesti Aleksanterinkatu kävely-ympäristöineen vapautuisi
jalankulkuun ja joukkoliikenteelle, ja liikenne kantakaupungissa
muutenkin vähenisi. Siinä eräs keino voisi olla yhteislastauskeskusten,
ns. minihubien kehittäminen huoltotunnelin suille, joista kuljetukset

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

11/2015

84 (125)

Kaj/1
16.03.2015

jaettaisiin vähäpäästöisin tavoin, mahdollisimman pienellä kalustolla
perille liikkeisiin.
Jatkotyö
Jatkotyössä tulisi pyrkiä kehittämään kuljetusten loppupään toimitusta
erityisesti kaupungin keskustan alueella. Tulisi innovatiivisesti ja
eurooppalaisten kaupunkien esimerkkejä hyödyntäen kokeilla
päästöttömiä tai vähäpäästöisiä sekä hiljaisia ratkaisuja, muun muassa
polkupyöräkuljetusta, sähköajoneuvoja ja kärrykuljetuksia. Uusia
menetelmiä ja kalustoa olisi kannattavaa kokeilla suunnitteilla ja
rakenteilla olevilla asuin- ja työpaikka-alueilla.
Muutoksenhaku
Tähän lausuntoon ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian
valmistelua (KuntaL 91 §).
Käsittely
14.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisätään kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen:
Satamatoimintoihin ja keskustan alueen voimalaitoksiin liittyvää
logistiikkaa olisi syytä käsitellä toimenpideohjelmassa laajemmin,
luonnoksessa tämä on lähes täysin sivuutettu.
Kannattajat: Tuula Palaste-Eerola
Ympäristölautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.
Vastaehdotus:
Matti Niemi: Kpl 10: Korvataan "Varhaista keräilyä" jne. seuraavalla
tekstillä uutena kappaleena:
Jätteenkeräilyn keräämisestä aikavälin 7.00-21.00 ulkopuolella tulisi
järjestää kokeilu, jonka aikana selvitetään toiminnan melu-, liikenneym. vaikutukset. Kokeilun alueellisesta tai ajallisesta laajuudesta
päätettäisiin erikseen. Kokeilua suunnitellessa tulisi mahdollisuuksien
mukaan kuulla asukkaita ja muita sidosryhmiä. Selvityksistä ja
kokeiluista saadaan tietoa ja kokemuksia, joiden perusteella jatkotoimia
voidaan arvioida.
Kannattajat: Leo Stranius
Ympäristölautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061
suvi.haaparanta(a)hel.fi

Rakennusvirasto 13.10.2014
HEL 2014-011170 T 08 00 00

Helsingin kaupunki valmistelee uutta yleiskaavaa, jonka vision mukaan
Helsingissä on vuonna 2050 noin 860 000 asukasta ja 560 000
työpaikkaa. Helsingin kaupungin kasvava asukasmäärä vaatii palveluja
ja yritystoimintaa, jonka seurauksen on ollut tarpeen laatia suunnitelma
elinkeinoelämän liikennetarpeiden edistämiseksi ja logistiikan
kehittämiseksi. Samaan aikaan yleiskaavatyön kanssa on muodostettu
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma (kaupunkisuunnittelulautakunta
26.11.2013), jossa todetaan, että tavaran liikkumisen kitkattomuus on
keskeistä elinkeinoelämän menestykselle. Tilan ja muiden resurssien
rajallisuus sekä ilmanlaatu-, melu- ja ilmastotavoitteet asettavat
reunaehdot kaupunkirakenteen ja kestävän liikkumisen ratkaisuille.
Citylogistiikka toimenpideohjelman luonnoksessa esitetään
kaupunkilogistiikan kehittämisohjelman taustaa, periaatteita sekä
toimenpiteet vastuutahoineen.
Luonnos sisältää hyviä periaatelinjauksia ja hyödyllistä tarkastelua
kasvavan jakelu-, keräily- ja huoltoliikenteen toimivuudesta. Hyvin
suunnitellut jakeluliikenteen ratkaisut vähentävät jakeluketjun kaikkien
osapuolien kustannuksia ja poistavat huoltoliikenteen häiriöitä. Jakelun
ohjausta tukevat tietojärjestelmät mahdollistavat jakelun
tehokkaamman suunnittelun ja toteuttamisen. Suurimmat hyödyt
saadaan eriyttämällä jakeluliikenne ajallisesti ja tilallisesti muusta
liikenteestä.
Citylogistiikan toimenpideohjelmassa ehdotetaan 11 toimenpidettä
citylogistiikan ongelmien ratkaisemiseksi. Näistä neljä ovat varsinaisia
suoria toimenpiteitä ja kuusi ovat kehittämisprojekteja, joiden
varsinaiset toimenpiteet tarkentuvat projektin myötä. Yksi toimenpide
on hallintokuntien yhteistyön kehittäminen. Rakennusviraston
osallisuus on merkitty kahteen toimenpiteeseen: Jakeluliikenteen
pysäköintitunnus (5.4) ja Katuesteistä tiedottaminen (5.7).
Toimenpide-ehdotuksista ei ole selkeästi tulkittavissa onko kaupungin
tavoitteena varmistaa lisääntyvän jakelu- ja huoltoliikenteen jouheva
pääsy kaupungin keskustaan vaiko logistiikan kehittäminen ja
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

11/2015

86 (125)

Kaj/1
16.03.2015

tehostaminen siten, että jakelu- ja huoltoliikenne ovat entistä
kontrolloidumpaa ja hallitumpaa. Yhdyskuntarakenteen tulee
huomioida kaikki kadun käyttäjät tasapuolisesti. Kokonaisuuden
suunnittelun tulee olla osallistavaa ja vuorovaikutteista.
Rakennusvirasto toivoo lisäksi konkreettisempaa kannanottoa siitä,
kuinka toimenpiteet on tarkoitus viedä kaupungin eri hallintokuntien
prosessien läpi saumattomasti ja sujuvasti ja kuinka yhteishankkeeksi
mielletyt toimenpiteet on suunniteltu resursoitavan. Rakennusvirastolle
kohdistettujen toimenpiteille asetetut aikataulutavoite on 2015-2016.
Helsingin kantakaupungissa on ehdotettu käyttöönotettavaksi jakelu-,
keräily- ja huoltoliikenteelle tarkoitettava pysäköintitunnus.
Jalkakäytävälle ja pyörätiellä pysäyttäminen olisi sallittua tämän
tunnuksen omaaville ajoneuvoille. Jakeluliikenteen pysäköintitunnusten
myöntämisperusteet selvitetään kaupunkisuunnitteluviraston
liikennesuunnitteluosastolla ja luvat myönnetään rakennusviraston
asiakaspalvelusta. Rakennusvirasto ei kannata jakeluliikenteen
pysäköintitunnuksen käyttöönottoa esitetyn sisältöisenä. Satunnaisen
huoltoliikenteen valvonta vaatii kohtuuttoman paljon resursseja
pysäköinninvalvonnalta. Lisäksi jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköivät
huoltoajoneuvot aiheuttavat häiriötä ja konfliktitilanteita
jalankulkijoiden/pyöräilijöiden ja huoltoliikenteen välille. Jalkakäytävien
ja pyöräteiden rakennekerroksia ei lähtökohtaisesti ole mitoitettu
kestämään raskaan huoltoliikenteen kuormitusta. Rakennusvirasto
kannattaa nimettyjen ja merkittyjen pysäköintipaikkojen suunnittelua
jakelu- ja huoltoliikenteelle sekä aikarajoitusten määrittämistä kävely- ja
torialueille tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi.
Toimenpide-ehdotuksiin on kirjattu rakennusviraston
kehittämisprojektiksi tilapäisistä liikennejärjestelyistä tiedottaminen
Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä liikennejärjestelyjen
näkyvyys kaupungin karttapalvelussa. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä
informoidaan lisäksi sähköpostiviestillä Helsingin kaupungin yksiköitä ja
ulkopuolisia tahoja, kuten kuljetusyhdistyksiä ja poliiseja. Palvelun
kehittämistä monimuotoisemmaksi ja helppokäyttöisemmäksi
selvitetään osana ns. Urakan hallintajärjestelmän kehittämishanketta.
Rakennusvirasto huomauttaa, että kaupunginjohtaja on asettanut jo
vuonna 2006 rakennusviraston koordinoimaan kaivutöistä aiheutuvien
haittojen vähentämistä. Talousarvioesityksiin on ollut kirjattuna
vuodesta 2006 alkaen sitovia toiminnallisia tavoitteita kuten
 rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL-liikelaitoksen
kaivutöiden kestoa lyhennetään 5 % edellisen vuoden tasosta
 rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL-liikelaitoksen
asutukselle, liikenteelle ja muulle toiminnalle kaivutöistä
aiheutuvia haittoja vähennetään
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 rakennetussa katuverkossa yhteisenä työmaana toteutettujen
hankkeiden kesto alittaa edellisen vuoden tuloksen vähintään
5%
ja vuodesta 2015 alkaen rakennusvirasto tulee vaatimaan
liikenteellisesti merkittäville alueille maankäyttölupaa hakevilta työstä
aiheutuvien haittojen hallintasuunnitelman, jonka perusteella
hankekohtaiset lupaehdot asetetaan. Haittojen hallintasuunnitelman
myötä tulisivat nykyään urakoista tehdyt Haitaton-tarkastelut julkisiksi.
Kaupungin karttapalvelussa on nykyään jo nähtävissä yleisille alueille
sijoittuvat työt ja tapahtumat. Tilapäiset liikennejärjestelyt
suunnitelmakuvineen löytyvät kaupungin Internet-sivuilta.
Rakennusvirasto ei kannata sähköpostilistan käyttöä tiedottamisessa
sillä listan ylläpito on haasteellista toimijoiden muuttuessa.
Rakennusvirasto ehdottaa jatkossakin käytettävän kaupungin
tiedotuskanavia.
Katujen täsmähoito mainitaan raportissa yhtenä keinovalintana
citylogistiikan toimivuuden parantamisessa, mutta siihen ei
varsinaisesti oteta kantaa raportin toimenpiteissä. Rakennusvirasto
ehdottaa katujen täsmähoidon kehittämisprojektiksi, jossa osapuolina
olisi rakennusviraston lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto,
elinkeinoelämän edustajat ja yritysten edustajat. Toimenpiteeseen
Yritysyhteistyö (5.11) tulisi kirjata rakennusvirasto mukaan
vastuutahoihin erityisesti tästä näkökulmasta. Rakennusvirastossa on
selvitetty mm. talvihoidon tehostamisen mahdollisuutta tärkeillä
jakelureiteillä ajojärjestyspriorisoinnin ja lumenkasauspaikkatarkastelun
keinoin. Rakennusvirasto täsmentää, että nimetyt, merkityt ja
aikarajoitteiset huoltoliikenteelle tarkoitetut paikat edesauttavat ylläpitoja valvontapalvelujen tehostamista ja kohdentamista elinkeinoelämän
eduksi.
Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
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§ 281
Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen asuntotonttien rahoitus- ja
hallintamuodon muuttaminen (Tapanila, tontit 39146/1-3)
HEL 2014-015036 T 10 01 01 00

Esitys
Kaupunginhallitus päätti muuttaa asuntotuotantotoimikunnalle
19.4.2010 varattujen tonttien 39146/1-3 varausehtoja siten, että tonttien
rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan vapaarahoitteisesta Hitas I ehdoin toteutettavasta omistusasuntotuotannosta valtion tukemaksi
vuokra-asuntotuotannoksi.
1
Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka.
2
Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sijaintikartta
Hakemus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
39. Tapaninvainio
Kaupunginhallitus varasi tontit 39146/1-4 asuntotuotantotoimikunnalle
19.4.2010. Asuntotuotantotoimikunta päätti esittää Hitas-tuotantoon
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varattujen tonttien 39146/1-3 varausta muutettavaksi valtion tukemaksi
vuokra-asuntotuotannoksi.
Hanke on kilpailutettu ja todettu liian kalliiksi. Suunnitelmia on
kehitettävä voimakkaasti ja muutokset hyväksytettävä kaavoittajalla ja
rakennusvalvonnassa.
Asuntotuotantotoimikunta katsoo, että jos hanke voidaan yhdistää
samaan kokonaisuuteen sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon varatun
saman korttelin tontin 4 kanssa, tämä mahdollistaa hankkeen
taloudellisemman toteuttamisen ja näin koko korttelin rakentamisen
käynnistämisen.
Jos hallintamuotomuutos onnistuu, tontille 39146/4 suunnitellun Heka
Tapaninvainio Vihervarpusentie 2:n ja saman korttelin tonteille 1-3
suunnitellun As Oy Helsingin Pikkuvarpusen hankkeet on mahdollista
yhdistää yhdeksi ara-vuokrahankkeeksi.
Sijaintikartta ja hakemus ovat liitteinä 1 ja 2.
Esitetyllä muutoksella ei ole oleellista vaikutusta alueelliseen eikä koko
kaupungin tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan.
Kohteet ovat pieniä, yhteensäkin vain alle 40 asuntoa. Muutokset
helpottanevat ja mahdollistavat asuntotuotannon käynnistymisen
alueilla.
Muutoksesta on neuvoteltu varauksensaajan kanssa ja esitys on
valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja
kaupunginsuunnitteluviraston kanssa.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sijaintikartta
Hakemus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Tiedoksi
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Asuntotuotantotoimikunta
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 18.12.2014 § 637
HEL 2014-015036 T 10 01 01 00

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
muuttaa asuntotuotantotoimikunnalle 19.4.2010 varattujen tonttien
39146/1-3 varausehtoja siten, että tonttien rahoitus- ja hallintamuoto
muutetaan vapaarahoitteisesta Hitas I -ehdoin toteutettavasta
omistusasuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi.
1
Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka.
2
Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi
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§ 282
Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan,
Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan
lausunnon:
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen
kaavaehdotus täydentää ympäristöministeriön lokakuussa 2014
vahvistamaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa ja noudattaa
perusrakenteeltaan sen periaatteita. Näitä ovat alue- ja
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, metropolimaakunnan kilpailukyvyn
vahvistaminen, kaupan palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja
yhdyskuntarakennetta sekä kylien ja muun hajarakentamisen
ohjaaminen.
Östersundomin alueen maakuntakaavan tavoitteena on
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja perusrakenteen lisäksi
sovittaa omalta osaltaan yhteen voimassa olevat maakuntakaavat sekä
ratkaista merkittävän kasvuvyöhykkeen kytkeytyminen maakunnan
aluerakenteeseen.
Östersundomin alueen maakuntakaavassa on lisäksi otettu huomioon
valmisteilla olevan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ratkaisut.
Tämän vaihemaakuntakaavan teemoina ovat viherrakenne, logistiikka
ja tavaraliikenne, tuulivoima, elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä
kulttuuriympäristöt. Kaupunginhallitus antaa lausuntonsa 4.
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta omana asianaan.
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Östersundomin alueen maakuntakaavan alue ulottuu Helsingin
Östersundomista Sipoon Söderkullaan saakka. Alueeseen kuuluu
myös pieni alue Vantaan Länsisalmesta. Maakuntakaavaehdotusta on
valmisteltu samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen
Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kanssa. Maakuntakaavan alue
on kuitenkin yhteisen yleiskaavan aluetta laajempi Sipoon alueella.
Lausunnossa tarkastellaan maakuntakaavan ratkaisuja suhteessa
kuntien yhteisen yleiskaavan tavoitteisiin.
Maankäytön ja liikenteen perusrakenne
Östersundomin maakuntakaavan alue muodostaa merkittävän, seudun
rakennetta tasapainottavan kasvupotentiaalin pääkaupunkiseudulla.
Helsinki, Vantaa ja Sipoo laativat Östersundomin alueelle yhteistä
yleiskaavaa, jossa aluetta kaavoitetaan tiiviinä metroon tukeutuvana
kaupunkimaisena alueena. Maakuntakaavan valmistelun keskeisenä
tavoitteena on ollut sovittaa maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan
prosessit yhteen siten, että maakuntakaavassa idän suunnan
merkittävä kasvuvyöhyke kytkettäisiin maakunnan aluerakenteeseen ja
yleiskaavassa ratkaistaisiin alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
maakuntakaavassa eri toiminnot tukeutuvat vahvasti
joukkoliikenteeseen ja maankäyttöratkaisuissa suositaan pyöräilyä ja
kävelyä.
Alueen joukkoliikenne tukeutuu metroon, joka on osoitettu ohjeellisena
seutuliikenteen ratana Mellunmäen metroasemalta Östersundomin
kautta Söderkullaan. Ratalinjaus perustuu Helsingin alueen osalta
Östersundomin alueen yleiskaavatyön aikana tehtyihin selvityksiin.
Raideyhteys voi olla metro tai muu raideyhteys kuten pikaraitiotie.
Ratalinjaus on osoitettu ohjeellisena linjauksena, ja tarkempi sijainti
ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun edetessä.
Maakuntakaavassa on lisäksi osoitettu Vuosaaren sataman
liikenneyhteydet, pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen
yhteysväli, Jokeri-3, sekä seudullisesti merkittävät joukkoliikenteen
vaihtopaikat. Helsingin valmisteilla olevan yleiskaavan ja
Östersundomin yhteisen yleiskaavan tavoitteena on ollut Jokeri 3:n
ulottaminen maakuntakaavaehdotuksesta esitetystä Kehä III:n ja
Porvoonväylän risteyksestä Vuosaareen.
Alueen taajamat on osoitettu raideliikenteeseen tukeutuvan
taajamatoimintojen alueen merkinnällä. Alueen maankäyttö on
kuntakaavoituksessa suunniteltava ja mitoitettava raideliikenteen
toimintaedellytyksiä suosivaksi ja sen toteuttaminen on sidottava radan
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tai aseman sitovaan toteuttamispäätökseen. Sitovalla päätöksellä
tarkoitetaan joko valtion tai kunnan rahoituspäätöstä
rakentamissuunnitelman laatimiseksi tai rakentamisen aloittamiseksi.
Uusien taajama-alueiden joukkoliikenne voidaan alkuvaiheessa hoitaa
linja-autoliikenteellä.
Ratoihin tukeutuvat asemanseudut on osoitettu Tiivistettävä alue kehittämisperiaatemerkinnällä, minkä mukaan alue tulee suunnitella
kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvina, ympäröivää taajamaa
tiiviimpinä alueina. Yhteisen yleiskaavan alueelle näitä on osoitettu
neljä.
Maakuntakaavassa on osoitettu yksi merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö raide- ja moottoriliikenteeseen
tukeutuvalle keskustatoimintojen alueelle Sakarinmäkeen.
Maakuntakaavaehdotuksen keskeisenä tavoitteena on ohjata
rakentamista haja-asutusalueen sijasta taajamiin ja kyliin. Alueet joille
maakuntakaavassa ei ole osoitettu erillistä käyttötarkoitusmerkintää,
ns. valkoiset alueet, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden
ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Maakuntakaavaehdotuksessa
aiemmin virkistys- ja taajama-alueeksi osoitettu Granö on
ehdotuksessa nyt jätetty ilman käyttötarkoitusmerkintää.
Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu asumisen ja elinkeinotoimintojen
keskittämiseksi ja tiivistämiseksi metrolinjauksen ja metroasemien
läheisyyteen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle tukee
Östersundomin toteutumista kestävän kehityksen mukaisena asuin- ja
työpaikka-alueena.
Maakuntakaavassa osoitetut uudet työpaikka-alueet tukevat Vuosaaren
sataman toimintoja ja tarpeita. Elinkeinotoiminnan osalta erityisesti
Vuosaaren sataman toiminnan kehittämisedellytykset tulee ottaa
maakuntakaavassa huomioon. Maakuntakaavan raideyhteysmerkinnän
tulee mahdollistaa henkilöliikenteen raideyhteys Vuosaaren satamaan
valmisteilla olevan Helsingin uuden yleiskaavan linjausten mukaisesti.
Östersundomin yleiskaavaehdotukseen on merkitty Porvoonväylän ja
Kehä III:n varrelle paljon tilaa vaativien toimintojen rakentamisalueita eli
elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntateknisen huollon alueita.
Näillä alueilla on mahdollista myös sellainen tuotannollinen toiminta,
joka ei voi sijaita asumisen välittömässä läheisyydessä. Alueilla toimii
nykyään mm. Fazerin ja Valion tuotantolaitoksia.
Maakuntakaavaehdotuksessa alueet on pääosin merkitty
raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi. Edellä
mainitun tyyppisten laitosten sijoittuminen ei määräydy joukkoliikenteen
tai metron perusteella, joten näitä alueita koskevaa
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aluevarausmerkintää olisi maakuntakaavaehdotuksessa
tarkoituksenmukaista tarkistaa .
Viherrakenne ja luonnonsuojelualueet
Maakuntakaavaehdotuksessa on kiinnitetty huomiota viheralueiden
riittävyyteen ja yhteneväisyyteen sekä virkistyskäytön että ekologisen
kestävyyden kannalta. Ehdotuksessa esitetään selkeä
viheraluejärjestelmä, joka käsittää retkeily- ja ulkoilualueita, lähipuistoja
sekä merenrantapuistoja ja viherreittejä, mikä luo edellytykset
asukkaitten arkiliikunnan järjestämiselle pitkällä tähtäimellä.
Kaavaehdotukseen on lisätty viherrakenteeseen liittyvä mantereen
rantavyöhyke ja sisäsaaristo, lisätty luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät alueet ja pohjavesialueet sekä tarkistettu
suojelualueita ja niitä koskevia määräyksiä. Näiden osalta
maakuntakaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa.
Kulttuuriympäristöt
Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia maisemaan, kun
maaseutumainen maisema muuttuu osaksi kaupunkirakennetta.
Taajamarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen ja
liikennejärjestelmän toteuttaminen edellyttää erityistä
yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen kanssa.
Kaavaehdotuksen selostuksessa tuodaan myös esiin, miten
kulttuuriympäristöt vahvistavat myös paikallisidentiteettiä ja
yhteistöllisyyttä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt on otettu ehdotuksessa huomioon, kiinteät
muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet on osoitettu
liitekartalla. Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin myös tavoitteiden
ristiriitaisuuksia. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja tiivistettävien
alueiden ja uusien liikenneyhteyksien välillä tulee olemaan keskenään
ristiriitaisia maankäyttötavoitteita. Alueilla, joille on osoitettu päällekkäin
sekä käyttötarkoitus aluevarausmerkinnällä että erityisominaisuustieto
kulttuuriympäristörasterilla, yksityiskohtaisemman suunnittelun
tehtävänä on arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen
maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvot.
Arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi merkityistä alueista Granö on
maakuntakaavassa ilman käyttötarkoitusmerkintää. Alue, jolle
maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on
tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
sivuelinkeinojen käyttöön. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti
merkittävää maankäyttöä. Kuntien yhteisen yleiskaavan tavoitteena on
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Granön osoittaminen virkistystä sekä matkailu- ja vapaa-ajan toimintaa
palvelevaan käyttöön. Maakuntakaavaa tulisi tältä osin tarkistaa
vastaamaan yhteisen yleiskaavan tavoitteita.
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatut alueet sekä energiahuollon ja
sähkönsiirron alueet
Östersundomin alueelle on esitetty kolme vaihtoehtoista
ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattua EJ3 -aluetta. Varautuminen
maamassojen hallintaan on tarpeellista ja on perusteltua osoittaa
alueet maakuntakaavatasolla. Aiemmin 2. vaihemaakuntakaavasta
antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus esitti niiden merkitsemistä
kaavaan ja että tilapäistä varastointia ja käsittelyä koskevat määräykset
tulee lisätä taajamatoimintojen alueiden kaavamääräyksiin.
Maakuntakaavaan merkityt ylijäämämaiden loppusijoituspaikat
vastaavat Östersundomin osayleiskaavaehdotuksen maa-ainesten
otto- ja käsittelyalueita. Helsingin kaupungin toimesta on
käynnistymässä maa-ainesten käsittelyalueista esisuunnittelu- ja
ympäristövaikutusten (YVA) arviointiprosessi, minkä jälkeen
sijoituspaikasta on tarkoitus tehdä päätös.
Östersundomin vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yksi
energiahuollon aluevaraus. Lisäksi yhdyskuntateknisen huollon tarpeita
on osoitettu liitekartalla. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa on
tavoitteena kehittää Östersundomista cleantech-aluetta, joka profiloituu
erityisesti aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan perustuvaan
liiketoimintaan. Siihen liittyen on yleiskaavassa osoitettu Porvoonväylän
varrelle laajat aurinkoenergian tuotantoaluevaraukset sekä kaksi muuta
uusiutuviin energiajakeisiin perustuvaa energiahuollon aluevarausta.
Nämä tulisi ottaa maakuntakaavassa huomioon.
Natura -vaikutukset
Östersundomin maakuntakaavan valmistelun yhteydessä on arvioitu
sen vaikutuksia Natura-alueisiin. Aiemmin esitettyyn ratkaisuun nähden
maankäytön painopistettä on siirretty etäämmälle Natura-alueista.
Maakuntakaavan Natura-arvioissa on päädytty siihen, että
maakuntakaavan mukainen ratkaisu on toteutettavissa ilman
merkittävää haittaa lajeille tai luontotyypeille.
Tämän arvioinnin lähtökohtana ovat edellä mainitut aikaisemmat
kaavaprosessin aikana tehdyt selvitykset ja erityisesti vuonna 2014
valmistunut arvio Östersundomin yleiskaavan suunnitellun maankäytön
vaikutuksista Natura-alueisiin. Maakuntakaavaehdotuksella on
tunnistettu olevan heikentäviä vaikutuksia kaikkiin kolmeen
tarkasteltuun Natura-alueeseen. Kuitenkaan kaavan vaikutukset
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luonnontieteellisin perustein arvioituna eivät ole merkittäviä eli kun
käytettävissä olevat lieventämistoimet toteutetaan ja otetaan
kuntakaavoituksessa ja lupamenettelyssä sekä muussa
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asianmukaisesti huomioon, ei
maakuntakaava-ehdotus yksistään tai yhdessä muiden tiedossa
olevien hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain
66 §:n tarkoittamalla tavalla Mustavuoren lehto ja Östersundomin
lintuvedet, Sipoonkorven tai Sipoonjoen Natura-alueiden luontoarvoja.
Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen
osalta arvioinnissa todetaan lisäksi seuraavaa:
Maakuntakaavan tehtävästä yleispiirteisenä suunnitelmana ja
kaavakartan mittakaavasta seuraa aluevarausten yleispiirteinen
tulkinta. Maakuntakaavassa ei ratkaista alueelle sijoittuvan väestön
kokonaismäärää eikä sitä, miten väestö jakaantuu alueen eri osien
kesken. Kaavavaikutusten kannalta on keskeistä, että kaikki haitallisia
vaikutuksia estävät tai vähentävät keinot otetaan täysimääräisesti
käyttöön yksityiskohtaisemmassa suunnitellussa ja lupaharkinnassa.
Kaupungin kannanotto
Kaupunginhallitus on antanut Uudenmaan liitolle lausunnon
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta elokuussa 2012.
Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaehdotuksen pohjana
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen.
Uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan erityisesti sekä
nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin.
Kaupunginhallitus piti ehdotusta aluevarausten osalta kuitenkin joiltakin
osin liian yksityiskohtaisena ottaen huomioon maakuntakaavan
mittakaava ja kasvavan kaupungin tarpeet.
Kaupunginhallitus kiinnitti huomiota mm. keskusverkostoon sekä
keskustatoimintojen aluevarauksiin, energiahuoltoa koskeviin
suunnittelumääräyksiin ja uusiutuvien energiamuotojen
hyödyntämismahdollisuuksiin, ylijäämämassojen varastointitarpeisiin,
viheralueverkoston ja viheryhteyksien esittämistapaan ja niitä koskeviin
määräyksiin sekä raideliikenneverkon esittämistapaan.
Kaupunginhallitus esitti mm. pohdittavaksi Jokeri 3:n linjauksen
merkitsemistä maakuntakaavaan Östersundomin kautta Vuosaaren
satamaan.
Monia tuolloin esitettyjä seikkoja on otettu huomion nyt tarkasteltavana
olevassa Östersundomin maakuntakaavaehdotuksessa, joittenkin
osalta kaupunki esittää niihin edelleen muutoksia.
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Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteistä yleiskaavaa valmisteleva
Östersundom -toimikunta on 9.12.2014 päättänyt asettaa
Östersundomin yleiskaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä
lausunnot. Kaupunki pohjaa kannanottonsa yhteisen yleiskaavan
ratkaisuihin ja toteaa niitten pohjalta seuraavaa:
Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan keskeinen tavoite on
yhteinen: itäisen, raideliikenteeseen perustuvan kasvusuunnan
avaaminen pääkaupunkiseudulle. Maakuntakaavaehdotuksessa on
esitetty asumisen ja elinkeinotoimintojen keskittämistä ja tiivistämistä
Östersundomin metrolinjauksen ja metroasemien läheisyyteen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Tämä tukee Östersundomin
toteutumista kestävän kehityksen mukaisena asuin- ja työpaikkaalueena.
Maakunta- ja yleiskaavaehdotukset vastaavat sisällöltään toisiaan
hyvin. Maakuntakaavaehdotuksessa on kuitenkin yksityiskohtia, joiden
osalta kaavamerkintöjen tulkinnan varmistaminen tai merkintöjen
tarkentaminen on aiheellista:
 Taajamatoimintojen alueiden rajaus vastaa paikoin hyvin
yksityiskohtaisesti yleiskaavaehdotuksessa esitettyä rajausta.
Olisi suotavaa, että maakuntakaavan esitystapa olisi
luonteeltaan yleispiirteisempi.
 Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi työpaikka-aluetta; toinen
Itäväylän ja Kehä III:n liittymän eteläpuolelle Länsisalmeen ja
toinen Porvoonväylän pohjoispuolelle Långmossabergenin
jätevoimalan alueelle. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa
on osoitettu merkittäväksi elinkeinotoimintojen alueeksi Itäväylän
eteläpuoleinen alue laajemmin sekä lisäksi Porvoonväylän
pohjoispuolella sijaitseva Norrbergetin alue. Nämä alueet tulisi
osoittaa myös maakuntakaavassa työpaikka-alueiksi, eikä niiden
toteuttamista ole syytä sitoa raideliikenteen toteuttamiseen.
 Granön saari on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi. Kuntien yhteisen Östersundomin
yleiskaavan tavoitteena on kehittää saaresta monipuolinen
virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue. Maakuntakaavan tulisi
mahdollistaa yleiskaavaehdotuksen linjaamat ratkaisut
Granössä.
 Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa on tavoitteena kehittää
Östersundomista cleantech-aluetta, joka profiloituu erityisesti
aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan perustuvaan
liiketoimintaan. Siihen liittyen on Porvoonväylän varrelle
osoitettu laajat aurinkoenergian tuotantoaluevaraukset sekä
kaksi muuta uusiutuviin energiajakeisiin perustuvaa
energiahuollon aluevarausta. Östersundomin
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vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yksi energiahuollon
aluevaraus. Kaavaan tulisi lisätä edellä mainitut yhteisessä
yleiskaavassa esitetyt aluevaraukset.
 Maakuntakaavassa osoitetut uudet työpaikka-alueet tukevat
Vuosaaren sataman toimintoja ja tarpeita. Elinkeinotoiminnan
osalta erityisesti Vuosaaren sataman toiminnan
kehittämisedellytykset tulee ottaa maakuntakaavassa huomioon.
Maakuntakaavan raideyhteysmerkinnän tulee mahdollistaa
henkilöliikenteen raideyhteys Vuosaaren satamaan valmisteilla
olevan Helsingin uuden yleiskaavan linjausten mukaisesti.
Kaupunginhallitus edellyttää lausunnossaan esitettyjen huomautusten
ja muutosehdotusten ottamista huomioon kaavaehdotuksen
jatkovalmistelussa. Muilta osin Helsingin kaupunginhallitus puoltaa
maakuntakaavan hyväksymistä ehdotetussa muodossa.
Esittelijän perustelut
Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta.
Kaavaehdotuksesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan,
kiinteistölautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden
lautakunnan, liikuntaviraston, Keski-Uudenmaan
maakuntamuseon/Helsingin kaupunginmuseon, Helen Oy:n, Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja Helsingin Satama Oy:n
lausunnot. Helsingin Sähköverkko Oy:ltä pyydettyä lausuntoa ei ole
saatu, alue ei kuulu sen sähkönjakelualueeseen. Lausuntoehdotus on
valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston kanssa.
Lausuntoehdotus perustuu hallintokuntien lausunnoissa esitettyihin
kannanottoihin. Lausuntoehdotukseen ei kuitenkaan ole sisällytetty
niitä kannanottoja, jotka liittyvät maakuntakaava-alueen
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun kuten tulvariskien hallintaan,
saattavat olla ristiriidassa kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin
perusteena olevien ratkaisujen kanssa tai ratkaistaan esim. erillisen
ympäristövaikutusten arviointiprosessin perusteella kuten
ylijäämämaiden loppusijoituspaikka.
Östersundomin aluetta koskevan 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu
Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.8.2012 antanut
Uudenmaan liitolle lausunnon Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksesta ja 12.12.2012 ehdotukseen tehdyistä tarkistuksista.
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Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan 20.3.2013. Valtuusto päätti samassa
kokouksessa kuitenkin jättää hyväksymättä Helsingin Östersundomista
Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen ja palauttaa alueen
jatkovalmisteluun. Päätöksen syynä oli alueen keskeneräinen
yleiskaavatilanne. Ympäristöministeriö vahvisti 2.
vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. Vahvistettu kaava ei siis koske
Östersundomin aluetta.
Östersundomin alueen maakuntakaavaa ja kuntien yhteistä
Östersundomin yleiskaavaa on valmisteltu yhteistyössä. Tavoitteena on
ollut sovittaa maakuntakaavan ja yleiskaavan prosessit yhteen siten,
että maakuntakaavassa idän suunnan merkittävä kasvuvyöhyke
kytkettäisiin maakunnan aluerakenteeseen ja yleiskaavassa
ratkaistaisiin alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö. Yhteistä
yleiskaavaa koskevat luontoselvitykset ja Natura-arvioinnit ovat
tarkentuneet, ja näin ollen myös Östersundomin alueen
maakuntakaavan valmistelua on ollut mahdollista jatkaa ja tarkentaa
uusimpien tietojen pohjalta.
Hyväksymättä jätetyn Östersundomin alueen maakuntakaavan
valmistelua on jatkettu syksyllä 2012 nähtävillä olleen
kaavaehdotuksen pohjalta. Kaavaan on tehty muutoksia mm. taajamaja viherrakenteen sekä keskusverkon ja työpaikka-alueitten osalta.
Ehdotukseen on myös lisätty kulttuuri- ja luonnonympäristöjä, teknistä
huoltoa sekä saaristovyöhykkeitä koskevia merkintöjä ja määräyksiä.
Tehdyt muutokset ovat merkittäviä, joten maakuntahallitus päätti
asettaa kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n
mukaisesti uudelleen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Kaavasta
käytetään nimeä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin
alue. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.1.–20.2.2015.
Uudenmaan liitto pyytää Östersundomin alueen maakuntakaavan
Natura-arvioinnista luonnonsuojelulain mukaisen lausunnon
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä
metsähallitukselta.
Östersundomin alueen maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset
alue- ja yhdyskuntarakenteen aihepiirit kuten taajama- ja viherrakenne,
liikenneverkko, yhdyskuntateknisen huollon merkinnät sekä
kulttuuriympäristöt. Kaava-alue on Sipoon alueella laajempi kuin
kuntien yhteisen yleiskaavan kaava-alue.
Uudenmaan liitto on laatinut Östersundomin alueen maakuntakaavaa
samanaikaisesti Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kanssa. 4.
vaihemaakuntakaavan teemoina ovat viherrakenne, logistiikka ja
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tavaraliikenne, tuulivoima, elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä
kulttuuriympäristöt. Östersundomin alueen maakuntakaavassa
huomioidaan myös ne 4. vaihemaakuntakaavan ratkaisut, jotka
kohdistuvat Östersundomin kaava-alueelle.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 21.1.20.2.2015 ja siitä on pyydetty lausunnot. Kaupunginhallitus antaa siitä
lausunnon omana asianaan.
Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelutilanne
Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan valmistelusta
vastaava Östersundom-toimikunta päätti 9.12.2014 asettaa
Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää
siitä lausunnot kuntien puollettua esitystä. Yleiskaavaehdotus on ollut
nähtävillä 26.1.2015 – 4.3.2015. Kaavaehdotuksesta on pyydetty
lausunnot 31.3. mennessä. Yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnista
on pyydetty lausunnot 12.6.2015 mennessä.
Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Maakuntakaava on ohjeena kunnan kaavoitukselle. Maankäyttö- ja
rakennuslaissa on säädetty maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan
suhteesta. MRL:n 48 §:n mukaan maakuntakaava on 32 §:ssä
säädetyllä tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa ja muutettaessa.
Yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia sisällöltään 1
momentin säännöksestä poiketen, mutta tällöin on huolehdittava siitä,
että yhteinen yleiskaava sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 14.1.2015
Östersundom kaavaehdotus, kaavakartta
Östersundom kaavaehdotus, kumottavien merkintöjen kartta
Östersundom merkinnät ja määräykset
Kaavaehdotuksen selostus
Epävirallinen yhdistelmäkartta
Osa päätöshistoriaa

1

Östersundomin maakuntakaavaehdotuksen esittelymateriaali.pdf

Oheismateriaali
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaanliitto

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Helen Oy
Helsingin Satama Oy
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunginmuseo
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Tiedoksi

Päätöshistoria
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 2.3.2015
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Kaupunginhallitus on pyytänyt HKL -liikelaitokselta lausuntoa
Österundomin alueen maakuntakaavan 2. vaiheen kaavaehdotukseen.
Kaavassa yhdistetään Uudenmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
suunnitelmat Helsingin, Vantaan ja Sipoon Östersundomia
käsittelevään yleiskaavaprosessiin.
HKL näkee Östersundomin alueen kehittämisen olennaisena osana
Helsingin kehittymistä tulevina vuosina. Östersundomin toteutumiseen
kestävän kehityksen mukaisena asuin- ja työpaikka-alueena, on sen
toiminnot keskitettävä suunnitellun itämetron läheisyyteen. HKL:n
mielestä kaavaluonnoksessa on aivan oikein esitetty asumisen ja
elinkeino toimintojen keskittämistä ja tiivistämistä Östersundomin
metrolinjauksen ja metroasemien läheisyyteen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
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Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 82
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Östersundomin alueen maakuntakaavan kaava-alue ulottuu Helsingin
Östersundomista Sipoon Söderkullaan saakka. Kaavan laadinnassa on
otettu huomioon Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ja niihin
liittyvät Helsingin seudun erityiskysymykset. ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Maakuntakaavan perusrakenne on sanallinen kuvaus maakuntakaavan
valmistelun tahtotilasta ja keskeisistä periaatteista, jotka toimivat
kaavatyön tavoitteina. Rakenteen osa-alueet ovat:
1.
2.
3.
4.

alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen
kaupan palveluverkko suunnitellaan osaksi alue- ja
yhdyskuntarakennetta
kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti
maakuntakaavassa eri toiminnot tukeutuvat vahvasti
joukkoliikenteeseen, etenkin raideliikenteeseen ja suosimalla
maankäyttöratkaisuissa pyöräilyä ja kävelyä. Yleisten töiden lautakunta
painottaa seudullisuuden ja yhteyksien jatkumisen tärkeyttä yli
kaupunki- ja kuntarajojen. Kaupunkien tiivistyessä on turvattava
jatkuvat ja riittävät viheralueet, jotka ovat virkistyskäytön ja
ekologisuuden kannalta tärkeitä.
Kilpailukyvyn vahvistaminen on riippuvainen mm. hyvistä ja
monipuolisista liikenneyhteyksistä. Rakennusvirasto pyrkii edistämään
tavoitteita osallistumalla aktiivisesti kaavoituksen eri vaiheisiin,
suunnitteluun ja myöhemmin yleisten alueiden toteuttamiseen sekä
ylläpitoon. Rakennusvirasto on osallistunut Östersundomin yleiskaavan
valmisteluun, joka on parhaillaan lausuntokierroksella.
Östersundomin vaihemaakuntakaavassa on esitetty yksi
merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö raide- ja
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

11/2015

103 (125)

Kaj/3
16.03.2015

moottoriliikenteeseen tukeutuvalle keskustatoimintojen alueelle.
Yleisten töiden lautakunta on esittänyt lausunnossaan Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavasta 16.8.2011, että vähittäiskaupan suuryksiköt
Östersundomissa, Herttoniemessä ja Kehä I:n ja Vihdintien varteen on
tarkoituksenmukaista sijoittaa keskustatoimintojen alueelle hyvien
julkisten ja kevyen liikenteen yhteyksien varrelle.
Östersundomin alueen vaihemaakuntakaava ohjaa rakentamista jo
olemassa olevien kylien yhteyteen valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti. Lisä- ja
täydennysrakentamisen yhteydessä tulee huomioida kylien maiseman
ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja
metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät pelto-, metsä- ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden
tarpeetonta pirstomista. Rakentamisessa ja kylien liittymisessä
ympäröivään luontoon ja viheralueisiin tulee huomioida suojelualueiden
reuna-alueet, joita tulisi kehittää ulkoilu- ja virkistysalueina siten, että
sekä virkistyksen että luonnon kannalta tärkeät yhteydet ympäröiville
viheralueille säilyvät.
Östersundomin ja Salmenkallion alueella on runsaasti tulvariskialueita,
joihin ei tulisi osoittaa rakentamista. Samat alueet ovat tärkeitä myös
Natura 2000-alueiden suojavyöhykkeinä sekä osin myös
suojelukohteilla elävän lintulajiston (muun muassa ruisrääkkä)
elinkelpoisten kantojen kannalta. Yleisten töiden lautakunnan mielestä
maakuntakaavan tulisi turvata, että maankäyttöratkaisuista ei aiheudu
Natura-arvoja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia.
Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että kaavassa esitetään
varaukset ylijäämämaiden loppusijoitukselle. Sen sijaan niiden
sijoituspaikka maakuntakaavassa supistaisi maakuntakaavassa
virkistysalueeksi osoitettua aluetta olennaisesti. Ylijäämämaiden
loppusijoituspaikaksi tulisi Sipoonkorven sijasta selvittää muita
vaihtoehtoja kuten esimerkiksi Brakvedskärrin pellon ympäristöä.
Sipoon Majvikin alueelta on Itä-Uudenmaan liiton luontoselvityksissä
paikallistettu runsaasti maakunnallisesti merkittäviä luontoalueita.
Arvokkaat luontoalueet tulisi yleisten töiden lautakunnan mielestä
erikseen merkitä myös maakuntakaavatasolla.
Suunnittelun tässä vaiheessa ei ole vielä määritelty
rakennuskustannuksia.
Käsittely
17.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijän muutos: Korvataan lausuntoehdotuksen toiseksi viimeinen
kappale seuraavalla tekstillä: "Östersundomin ja Salmenkallion alueella
on runsaasti tulvariskialueita, joihin ei tulisi osoittaa rakentamista.
Samat alueet ovat tärkeitä myös Natura 2000-alueiden
suojavyöhykkeinä sekä osin myös suojelukohteilla elävän lintulajiston
(muun muassa ruisrääkkä) elinkelpoisten kantojen kannalta. Yleisten
töiden lautakunnan mielestä maakuntakaavan tulisi turvata, että
maankäyttöratkaisuista ei aiheudu Natura-arvoja merkittävästi
heikentäviä vaikutuksia.
Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että kaavassa esitetään
varaukset ylijäämämaiden loppusijoitukselle. Sen sijaan niiden
sijoituspaikka maakuntakaavassa supistaisi maakuntakaavassa
virkistysalueeksi osoitettua aluetta olennaisesti. Ylijäämämaiden
loppusijoituspaikaksi tulisi Sipoonkorven sijasta selvittää muita
vaihtoehtoja kuten esimerkiksi Brakvedskärrin pellon ympäristöä.
Sipoon Majvikin alueelta on Itä-Uudenmaan liiton luontoselvityksissä
paikallistettu runsaasti maakunnallisesti merkittäviä luontoalueita.
Arvokkaat luontoalueet tulisi yleisten töiden lautakunnan mielestä
erikseen merkitä myös maakuntakaavatasolla."
10.02.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812
pia.rantanen(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.02.2015 § 31
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon
kaupunginhallitukselle:
Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin, Vantaan
ja Sipoon yhteistä Östersundomin yleiskaavaa on valmisteltu
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samanaikaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta on puoltanut
18.11.2014 yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamista ja lausuntojen
pyytämistä ehdotuksesta.
Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan keskeinen tavoite on
yhteinen: itäisen, raideliikenteeseen perustuvan kasvusuunnan
avaaminen pääkaupunkiseudulle. Maakunta- ja yleiskaavaehdotukset
vastaavat sisällöltään toisiaan hyvin. Maakuntakaavaehdotuksessa on
kuitenkin yksityiskohtia, joiden osalta kaavamerkintöjen tulkinnan
varmistaminen tai merkintöjen tarkentaminen on aiheellista:
 Taajamatoimintojen alueiden rajaus vastaa paikoin hyvin
yksityiskohtaisesti yleiskaavaehdotuksessa esitettyä rajausta.
Olisi suotavaa, että maakuntakaavan esitystapa olisi
luonteeltaan yleispiirteisempi.
 Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi työpaikka-aluetta; toinen
Itäväylän ja Kehä III:n liittymän eteläpuolelle Länsisalmeen ja
toinen Porvoonväylän pohjoispuolelle Långmossabergenin
jätevoimalan alueelle. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa
on osoitettu merkittäväksi elinkeinotoimintojen alueeksi Itäväylän
eteläpuoleinen alue laajemmin sekä lisäksi Porvoonväylän
pohjoispuolella sijaitseva Norrbergetin alue. Nämä alueet tulisi
osoittaa myös maakuntakaavassa työpaikka-alueiksi, eikä niiden
toteuttamista ole syytä sitoa raideliikenteen toteuttamiseen.
 Granön saari on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi. Kuntien yhteisen yleiskaavan tavoitteena
on kehittää saaresta monipuolinen virkistys-, matkailu- ja vapaaajan alue. Maakuntakaavan tulisi mahdollistaa
yleiskaavaehdotuksen linjaamat ratkaisut Granössä.
Käsittely
10.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Mikko Aho: Poistetaan lausunnosta kappale, joka
alkaa: "Maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve Porvoontien
suuntaisesti..."

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho
Lisätiedot
Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37056
anni.jarvitalo(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 52
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen
kaavaehdotusta on valmisteltu yhtäaikaisesti kuntien yhteisen
yleiskaavaehdotuksen kanssa. Östersundomia suunnitellaan tiiviinä
metroon tukeutuvana kaupunkimaisena alueena. Uudet taajama-alueet
on tarkoitus kytkeä ratalinjausten toteuttamiseen.
Natura-ja tulvariskialueet
Yleiskaavaehdotuksen jälkimmäisessä, perusteellisesti tehdyssä
Natura-arviossa on todettu kaavaratkaisun todennäköisesti aiheuttavan
merkittävää haittaa pyylle, kehrääjälle ja ruisrääkälle. Tästä
näkökulmasta erityisesti Salmenkallion alue on vaikeasti
toteutettavissa. Salmenkallio on merkitty tiivistettäväksi alueeksi
maakuntakaavaehdotuksessa.
Maakuntakaavaehdotuksessa esitetyistä tiivistettävistä alueista
Salmenkallio sijaitsee osaksi tulvariskialueella ja Östersundom on
merkittäviltä osin tulvariskialuetta. Mittava rakentaminen alaville
paikoille vaatii laajamittaista stabilointia ja esirakentamista tulvan
kannalta turvalliseen korkeuteen. Maansiirroilla ja paksuilla
louhepatjoilla on luonto- ja maisemavaikutuksia, asemakaavatasolla
todennäköisesti myös sellaisia vaikutuksia Natura-luontotyyppeihin,
joita 2. vaihemaakuntakaavan ja yleiskaavan Natura-arvioissa ei ole
voitu ottaa huomioon ja jotka edellyttävät vaativia teknisiä ratkaisuja
kosteikkojen vesitasapainon ylläpitämiseksi. Östersundomin alueen
kaavoituksessa tulisi selvittää, olisiko rakentamisen painopistettä
mahdollista siirtää kauemmas Natura-alueilta ja niiden kanssa osin
päällekkäisiltä tulvariskialueilta. Näin vähennettäisiin myös suojeltaville
luontotyypeille ja lajeille aiheutuvia haittoja.
Maakuntakaavan Natura-arviossa on päädytty siihen, että
maakuntakaavan mukainen ratkaisu on toteutettavissa ilman
merkittävää haittaa lajeille tai luontotyypeille. Kaavojen mittakaavaeron
vuoksi tällainen tulkinta on mahdollinen, mutta ympäristölautakunnan
näkemyksen mukaan tulkinta sisältää juridisia ja ekologisia riskejä.
Natura-alueille on syytä jättää kaikissa kaavaratkaisuissa riittävä suoja.
Ympäristölautakunnan mielestä maakuntakaavaa ei tulisi
Östersundomin osalta vahvistaa, ennen kuin voidaan osoittaa, että
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maankäyttöratkaisuista ei aiheudu Natura-arvoja merkittävästi
heikentäviä vaikutuksia.
Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
Östersundomin alueen joukkoliikenneyhteydet tulevat perustumaan
raideyhteyteen tukeutuvaan järjestelmään. Uudenmaan ELY-keskus on
28.5.2014 päättänyt, että raidehankkeeseen sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Perusteena oli, että alueella
on mm. monia luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, joihin yhteys voi
vaikuttaa. ELY-keskus piti perusteluissaan tärkeänä, että YVAmenettelyssä arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi
erilaisia linjausvaihtoehtoja ja liikennemuotoyhdistelmiä.
Ympäristölautakunta toteaa, että linjausvaihtoehtojen
muodostamisessa ja vaikutusten kokonaisarvioinnissa on erityisen
tärkeää ottaa huomioon metroasemiin kytkeytyvien rakentamisalueiden
vaikutukset luontoarvoihin ja tulvariskialueisiin, mihin Östersundomin
yleiskaavatyön yhteydessä tehty Natura-arviointi antaa hyvän
lähtökohdan.
Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että taajamatoimintojen
toteuttaminen on sidottu raideliikenteen toteuttamispäätökseen.
Kuitenkin on tiedostettava, että raideyhteyden viivästyminen voi uhata
maakuntakaavan hyvien tavoitteiden toteutumista.
Vaihemaakuntakaavan mukaan uusien taajama-alueiden
joukkoliikenne voidaan alkuvaiheessa hoitaa linja-autoliikenteellä,
kunnes raideliikenteen rata valmistuu ja liikennöinti alkaa. Vaarana on,
että väliaikaisratkaisut kestävät pitkään.
Östersundomin alueen tiivistettävät taajamatoimintojen alueet
sijaitsevat pääosin suunnitellun metroradan asemien läheisyydessä.
Kuitenkin erityisesti Porvoonväylän pohjoispuolella on alueita, joilla
liikkuminen tulee todennäköisesti perustumaan
henkilöautoliikenteeseen. Matka raideliikenteen asemalle on pitkä.
Lisäksi on epävarmaa, riittääkö väestöpohja ja -tiheys tehokkaalle ja
houkuttelevalle liityntäbussiyhteydelle.
Maakuntakaavassa on osoitettu myös joukkoliikenteen poikittaiset
yhteysvälit. Tämä on tärkeää, koska valtaosa Östersundomin alueen
työpaikkaliikenteestä suuntautuu muualle kuin Helsingin keskustan
suuntaan. Kehä III:n suunnan poikittaiskäytävään kaavailtua
pikaraitioyhteyttä ei ole listattu HLJ 2015 -luonnoksessa vuosina
2026–2040 toteutettaviin hankkeisiin. Vaarana on, että sen
toteuttaminen siirtyy hyvin pitkälle.
Liityntäpysäköinnillä on suuri merkitys koko seudun
liikennejärjestelmälle. Maakuntakaavaan merkittyjen joukkoliikenteen
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vaihtopaikkojen lisäksi myös esim. Sakarinmäellä ja Majvikilla on suuri
merkitys liityntä- ja vaihtopaikkana paitsi alueen asukkaille myös
erityisesti Sipoon ja Porvoon suunnasta saapuville. Liikenteen
vaihtopaikoilla on erityisen tärkeää huomioida liityntäpysäköinnin tarve,
mikä korostuu tarkemmassa suunnittelussa.
Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatut alueet
Östersundomin alueelle on 2. vaihemaakuntakaavassa esitetty kolme
vaihtoehtoista ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattua EJ3-aluetta.
Varautuminen maamassojen hallintaan on tarpeellista, ja on
perusteltua osoittaa alueet maakuntakaavatasolla.
Yksi EJ3-alueista sijoittuu Hältingträsk-lammen valuma-alueelle.
Louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyllä, varastoinnilla ja
loppusijoituksella olisi todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia herkkään
suolampeen. Hältingträsk on tällä hetkellä erinomaisessa ekologisessa
tilassa ja myös sen hygieeninen laatu on erinomainen. Östersundomin
alueen suolammet ovat ainutlaatuisia eikä vastaavia ole Helsingin
muilla alueilla.
Ylijäämämaiden loppusijoitusalueen ympäristövaikutusten arvioinnissa
ja valinnassa tulee painottaa erityisesti vaikutuksia valuma-alueisiin.
Lisäksi tulee huomioida asuin- ja virkistysalueille sekä itse toiminnasta
että liikenteestä aiheutuvat haitat.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luonto), puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi
Suvi Haaparanta (liikenne), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061
suvi.haaparanta(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.2.2015
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon - Keski-Uudenmaan
maakuntamuseon lausuntoa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavaehdotuksesta, joka koskee Östersundomin
aluetta. Kaupunginmuseo arvio kaavaehdotusta kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
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Maakuntakaavaa laaditaan samanaikaisesti Helsingin, Vantaan ja
Sipoon valmisteleman yhteisen yleiskaavan sekä Sibbesborgin
osayleiskaavan kanssa. Östersundomin alue on pääkaupunkiin liittyvä
maaseutumainen ja lähes rakentamaton alue, joka muuttuu tulevien
vuosikymmenten aikana tiiviiksi, kaupunkimaiseksi
joukkoliikennekaupungiksi.
Kaavaehdotuksen selostuksessa tuodaan esiin, miten rakentaminen
muuttaa kulttuuriympäristöä merkittävästi. Taajamarakenteen
tiivistäminen ja täydentäminen ja liikennejärjestelmän toteuttaminen
edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisemaarvojen kanssa. Kulttuuriympäristöjen merkitys ympäristöä rikastavana
ja lisäarvoa tuovana elementtinä välittyy selostuksesta.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Rky-2009)
ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (Missä maat on
mainiommat. Uudenmaan kulttuuriympäristöt 2012) on otettu kaavaehdotuksessa asianmukaisesti huomioon kaavamääräyksissä ja
karttamerkintöinä. Liitekartalla on esitetty kiinteät muinaisjäännökset,
kiinteät vedenalaiset muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet.
Östersundomin alueen maakuntakaavan alueelle on osoitettu neljä
RKY 2009- kohdetta tai aluetta: Östersundomin kulttuurimaisema on
kaupungin laidalla yhtenäisenä säilynyt kartano- ja viljelymaisema. Se
käsittää Östersundomin kartanon, kappelin ja Björkuddenin huvilan.
Selostuksessa ei ole mainittu I maailmansodan linnoitteita, jotka
sisältyvät kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja sijaitsevat RKY 2009
alueella.
Alueilla, joille on osoitettu päällekkäin sekä käyttötarkoitus
aluevarausmerkinnällä että erityisominaisuustieto
kulttuuriympäristörasterilla, yksityiskohtaisemman suunnittelun
tehtävänä on arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen
maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvot.
Vaikutuksia on selvitetty ja niitä tuodaan esille eri näkökulmista.
Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeät alueet tukevat
arvokkaiden maisemien ja kulttuurikohteiden säilymistä ja vaalimista
muun yhdyskuntarakenteen muutos- ja rakentamispaineissa.
Valtakunnalliset sekä maakunnalliset selvitykset ja inventoinnit
parantavat mahdollisuuksia tunnistaa kulttuuriympäristöjen keskeiset
ominaispiirteet ja ottaa ne huomioon yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa.
Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin myös tavoitteiden
ristiriitaisuuksia. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja tiivistettävien
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alueiden ja uusien liikenneyhteyksien välillä tulee olemaan keskenään
ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.
Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia maisemaan, kun
maaseutumainen maisema muuttuu osaksi kaupunkirakennetta.
Hyvällä suunnittelulla arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat tulla osaksi
kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä. Uusi rakentaminen voi luoda
myös hyviä reunavyöhykkeitä vanhoille kulttuuriympäristöille.
Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet voivat toimia osana ekologista
verkostoa. Talouden ja elinkeinojen kannalta kulttuuriympäristöt voivat
toimia erilaisten toimintojen mahdollistajina. Vaikutuksien arvioinnissa
tuodaan myös esiin, miten kulttuuriympäristöt vahvistavat myös
paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa
kaavaehdotuksesta.
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 05.02.2015 § 59
HEL 2015-000487 T 10 03 00

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Maakuntakaavaehdotus vastaa Helsingin osalta pääosin nähtäville
asetettavaa Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotusta.
Maakuntakaavaehdotus antaa siten mahdollisuudet kehittää
Östersundomin alue monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi sekoittuneen
yhdyskuntarakenteen ja hyvän julkisen liikenteen palvelun alueeksi
meren ja Sipoonkorven laajan metsäalueen välissä.
Maakuntakaavoituksessa on viime aikoina pyritty entistä
strategisempaan suunnitteluun, jossa korostuu halutun kehityssuunnan
kannalta tärkeiden tekijöiden korostaminen ja perinteisen tarkan
aluevaraussuunnittelun vähentäminen. Lautakunta pitää suuntaa
oikeana. Östersundomin maakuntakaavaehdotus on kuitenkin laadittu
turhan tarkoilla aluevarausmerkinnöillä. Erityisesti pienten, enintään
muutamien kymmenien hehtaarin kokoisten tai leveydeltään vain
muutamaa karttaviivan leveyttä (100 - 200 metriä) vastaavien
aluevarausten merkitseminen ei maakuntakaavan mittakaavassa ole
perusteltua, vaan ne tulisi merkitä joko symbolimerkinnöin tai jättää
alemmissa tarkemmissa kaavoissa ratkaistaviksi.
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Lautakunta esittää edellä mainitun lisäksi maakuntakaavaehdotuksen
tarkentamista seuraavasti:
- Östersundomin keskuksen siirtäminen Östersundomin kaavaillun
metroaseman paikalta Sakarinmäen liikenteelliseen solmukohtaan
selkeyttää alueen yhdyskuntarakennetta ja vähentää alueen sisäistä
liikennettä. Koska kyseessä on 70 000 asukkaan keskus, sen
liikerakennusoikeuden rajaaminen enimmäismitoituksella (100 000 km²) ei ole perusteltua. Enimmäismitoitus tulevassa keskustassa
rajoittaa kaupan yksiköiden lukumäärää, vaikeuttaa uusien yritysten
markkinoille tuloa ja haittaa siten kuluttajia hyödyntävien
kilpailuasetelmien synnyttämistä.
- Kehä III:n ja Itäväylän risteykseen syntyy merkittävä joukkoliikenteen
vaihtoasema (metro/pikaraitiotie/linja-auto) ja edellytykset erittäin
toimivalle kauppakeskittymälle, joka mahdollistaa myös
päivittäistavaroiden hankkimisen työmatkan ohessa. Tiiviisti
rakennettava alue tulisi merkitä keskustatoimintojen alueeksi.
- Granö, josta Helsinki omistaa kaksi kolmannesta on alueen
vetovoiman ja merellisen virkistyksen kannalta äärimmäisen tärkeä,
koska pääosa mantereen rantaviivasta on esitetty luontoarvojensa
vuoksi suojeltavaksi. Granö tulisi siksi yleiskaavaehdotuksen tavoin
merkitä alueen asukkaita palvelevaksi virkistys-, matkailu- ja vapaaajan alueeksi.
- RaideJokeri 3 on kaavaehdotuksessa merkitty päättymään Kehä III:n
ja Itäväylän risteykseen. Merkintää tulee yleiskaavaehdotuksen lailla
jatkaa Salmenkallion kautta sen päätepisteenä olevaan Vuosaaren
satamaan. Merkitsemättä jäänyt osuus on erittäin merkittävä
pyrittäessä lisäämään itäisen pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen
toimivuutta ja vetovoimaa.
- Rakennetut kulttuuriympäristöt tulisi maakuntakaavan mittakaavassa
esittää vain symboleina.
- Luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden osalta merkinnöissä tulisi
erotella perustetut suojelualueet ja suojeltaviksi ehdotetut alueet.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 283
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
poikkeamishakemuksesta (Sörnäisten tila RNo 5-2, Parrukatu, Helen
Oy)
HEL 2014-006208 T 10 04 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Helen Oy:n poikkeamishakemuksesta seuraavan
hakemusta puoltavan lausunnon:
Helen Oy pyytää 7.5.2014 poikkeamislupaa 10. kaupunginosan
(Sörnäinen) tontille 432-5:2 (Parrukatu, Hanasaari).
Hakijan tarkoituksena on pellettien vastaanoton, varastoinnin ja
esikäsittelyn vaatimien rakenteiden rakentaminen
asemakaavoittamattomalle alueelle ja lähelle rantaa.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Helsingin
kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemän päätöksen § 10 ”Päivitetty
Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”
mukaan valtuusto päätti vahvistaa lähtökohdaksi, että Helsingin
kaupungin energiapoliittinen tavoite on kasvattaa Helsingin Energian
sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien
energialähteiden osuutta vuoteen 2020 mennessä 20 %:iin ja vähentää
Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon
kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990
tasosta.
Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän kehitysohjelman
tavoitteet on mahdollista saavuttaa kahdella tavalla: 1) rakentamalla
Vuosaareen uusi monipolttoainevoimalaitos tai 2) lisäämällä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa
40 %:iin vuosittaisesta energiantuotannosta. Päätös kummalla
vaihtoehdolla Helen etenee toteuttaakseen asetetut tavoitteet, saadaan
Helsingin kaupunginvaltuustolta aikaisintaan vuonna 2015.
Helen aloittaa puupelletin seospolton Hanasaaren voimalaitoksella
vuonna 2014. Hanasaaren B-voimalaitoksen K3- ja K4- yksikön
vuosittaisesta energiantuotannosta on tarkoitus korvata 5 - 10 %
puupelleteillä. Puupelletin 5 - 10 % seospolton aloittaminen on
ensimmäinen osa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikkaa sekä Helenin
kehitysohjelmaa. Puupelletin 40 % seospoltto on yksi kahdesta
vaihtoehdosta kehitysohjelman jatkumiselle. Puupelletin 40 %
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seospoltosta ei ole tehty investointipäätöstä. Investointipäätös tehdään
Helsingin kaupunginvaltuuston päätettyä, kummalla tavalla
kehitysohjelman tavoitteet toteutetaan. Mikäli Helsingin
kaupunginvaltuusto valitsee tämän vaihtoehdon kehitysohjelman
toteuttamiseksi, 40 % seospoltto toteutetaan vuoteen 2020 mennessä.
Puupelletin 40 % seospolton aloittaminen vaatii, että puupelletin 5 - 10
% seospolton vastaanotto-, varastointi-, kuljetus- ja syöttölaitteet
laajennetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa laivojen
vastaanottolaitteiden, kolmen 20 000 m³ pellettisiilon, pellettikuljettimien
sekä puupelletin jauhatus- ja syöttölaitteiden rakentamista. Tarvitaan
myös uusia kuljettimia satamasta uusiin siiloihin ja siiloilta
voimalaitosrakennukseen.
Helenin kehitysohjelman tavoitteena on vähentää energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöjä ja siten ehkäistä ympäristöhaittoja. Jos
valtuuston päätös on se, että tavoite toteutetaan lisäämällä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren
voimalaitoksessa, edellyttää tämä Hanasaaren alueen ja olemassa
olevan voimalaitoksen tarkoituksenmukaista ja tavoitteenmukaista
käyttämistä.
Hakemus koskee asemakaavoittamatonta ranta-alueeseen kuuluvaa
rantavyöhykettä ja on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n
1 momenttia.
Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa osayleiskaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:ää.
Selostus
Alueella on voimassa Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan
osayleiskaava nro 11650 (tullut voimaan 14.3.2008). Osayleiskaavan
mukaan alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Suunnittelualue on
asemakaavoittamatonta aluetta.
Alueelta purettiin Hanasaari A-voimalaitos ja alue on nykyisin avointa
kenttää sekä osittain kivihiilen varastointialuetta.
Hakijan tarkoituksena on rakentaa alueelle pellettien vastaanoton,
varastoinnin ja esikäsittelyn vaatimia rakenteita liitteenä olevien
alustavien suunnitelmien mukaisesti mikäli Helsingin
kaupunginvaltuusto päättää Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen
tähtäävän kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi lisätä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren voimalaitoksessa 40 %:iin
vuosittaisesta energiantuotannosta.
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Haettu toimenpide poikkeaa osayleiskaavasta siten, että mikäli
päätetään lisätä biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren
voimalaitoksessa 40 %:iin vuosittaisesta energiantuotannosta, tulee
toiminta vaatimaan niin merkittävän osan osayleiskaavassa
kerrostalovaltaiseksi alueeksi osoitetusta alueesta, että asuinalueen
rakentaminen Hanasaaren alueelle ei ole enää mahdollista.
Hankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.
Yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, on 28.5.2014 antanut
lausuntonsa arviointiselostuksesta.
Pelletin laajamittaisen polton ja pelletin varastointi- ja
käsittelyjärjestelmien käytön päästövaikutuksia säädellään
ympäristöluvalla. Toiminnan mahdollinen aloittaminen edellyttää, että
muutoksille on myönnetty ympäristölupa. Pelletin käsittely ja varastointi
eivät kuulu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) soveltamisalaan. Pelletti ei ole
vaaralliseksi luokiteltu kemikaali. Tästä huolimatta hakija on
pellettijärjestelmän suunnittelussa noudattanut valtioneuvoston
vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusratkaisuista antaman asetuksen (556/2012) määräyksiä ja
toimintaperiaatteita. Pelletin käsittelyä koskevat vaaranarvioinnit
seurausvaikutuksineen on laadittu.
Pelletin polton ja käsittelyn vaikutuksia koskevista selvityksistä laadittu
luettelo liitteenä.
Saadut lausunnot
Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (19.6.2014), että
pellettivarastoinnin sijoituksessa ja suunnittelussa on huolellisesti
huomioitava pellettien ja pellettipölyn aiheuttamat syttymis- ja
räjähdysriskit ja niiden hallinta huomioon ottaen ympäristön muuttuva ja
tiivistyvä maankäyttö. Suunnittelussa tulee huomioida toiminnasta ja
siihen liittyvästä rekka- ja proomuliikenteestä aiheutuvat meluhaitat
ympäristölle.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä (10.6.2014). Heille on varattu tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Asiasta tehtiin yksi muistutus.
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole
vaikutuksia laajemmalle.
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Asiasta tehdyssä muistutuksessa kysytään, onko varsinaisen toiminnan
ja siihen liittyvien välillisten toimintojen aiheuttamiin meluihin perehdytty
riittävästi.
Voimalaitoksen melu on otettu huomioon Kalasataman asemakaavojen
laatimisessa. Mahdollisen uuden toiminnon, laajamittaisen pelletin
polton, vaikutuksista Helen on teettänyt ympäristövaikutusten arvioinnin
(YVA), jonka keskeiset tulokset on kirjattu YVA-selostukseen. YVA on
luonteeltaan avoin prosessi, josta on tiedotettu laajasti ja johon on ollut
mahdollista osallistua. Poikkeuslupahakemuksessa tarkoitetut pelletin
käsittelyjärjestelmät ovat vasta suunnitteluasteella, joten mahdollisen
uuden toiminnan melua ei voi vielä tarkastella mittaamalla.
Melutasoihin voidaan vaikuttaa laitteistovalinnoilla. Laitteiden hankkija
asettaa tekniset vähimmäisvaatimukset laitteille, jotka se aikoo
hankkia. Mahdollinen uusi toiminta edellyttää ympäristölupaa, jossa
asetetaan lupaehdot myös melulle.
Lausunto
Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli Helsingin kaupunginvaltuusto
päättää Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän
kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi lisätä biopolttoaineiden
osuutta Hanasaaren voimalaitoksessa 40 %:iin vuosittaisesta
energiantuotannosta, tulee Hanasaaren alueelle siinä tapauksessa
mahdollistaa pellettien vastaanoton, varastoinnin ja esikäsittelyn
vaatimien rakenteiden rakentaminen liitteenä olevien alustavien
suunnitelmien mukaisesti.
Mikäli voimalaitostoiminta jatkuu Hanasaaressa, tulee arvioida erikseen
voimalaitostoiminnan vaikutukset Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman
joukkoliikenneyhteyksiin.
Haettu toimenpide koskee pellettien vastaanottoon, varastointiin ja
esikäsittelyyn liittyvien rakenteiden rakentamista, ei varsinaista
toimintaa. Pelletin polttoon ja käsittelyyn alueella Helenin tulee hakea
ympäristölupa, jonka yhteydessä tulee käsitellä laajasti toiminnan
vaikutukset ympäristöönsä ja mahdolliset toiminnasta aiheutuvat riskit.
Mikäli hanke päätetään toteuttaa, on vaaranarvioinnit ennen
toteuttamista päivitettävä vastaamaan silloin vallitsevaa
suunnittelutasoa ja olosuhteita. Vaaranarviointien tulokset on otettava
huomioon lopullisia suunnitelmaratkaisuja ja laitevalintoja tehtäessä.
Poikkeamisen erityinen syy on energiahuollon toimintaedellytysten
edistäminen.
Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205
tuomas.hakala(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Ympäristökartta
Alustavat suunnitelmat
Luettelo vaikutuksia koskevista selvityksistä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205
tuomas.hakala(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
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1
2
3

Ympäristökartta
Alustavat suunnitelmat
Luettelo vaikutuksia koskevista selvityksistä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi
Rakennusvalvontavirasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.2.2015
HEL 2014-006208 T 10 04 01

Rakvv 10-1080-14-S, Ksv:n hankenumero 1261

Hakija
Helen Oy (jättöpäivämäärä 7.5.2014)
Rakennuspaikka
10. kaupunginosan (Sörnäinen) tontti 432-5:2 (Parrukatu, Hanasaari)
Haettu toimenpide
Pellettien vastaanoton, varastoinnin ja esikäsittelyn vaatimien
rakenteiden rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle ja
lähelle rantaa.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Helsingin
kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemän päätöksen § 10 ”Päivitetty
Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”
mukaan valtuusto päätti vahvistaa lähtökohdaksi, että Helsingin
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kaupungin energiapoliittinen tavoite on kasvattaa Helsingin Energian
sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien
energialähteiden osuutta vuoteen 2020 mennessä 20 %:iin ja vähentää
Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon
kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990
tasosta.
Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän kehitysohjelman
tavoitteet on mahdollista saavuttaa kahdella tavalla: 1) rakentamalla
Vuosaareen uusi monipolttoainevoimalaitos tai 2) lisäämällä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa
40 %:iin vuosittaisesta energiantuotannosta. Päätös kummalla
vaihtoehdolla Helen etenee toteuttaakseen asetetut tavoitteet, saadaan
Helsingin kaupunginvaltuustolta aikaisintaan vuonna 2015.
Helen aloittaa puupelletin seospolton Hanasaaren voimalaitoksella
vuonna 2014. Hanasaaren B-voimalaitoksen K3- ja K4- yksikön
vuosittaisesta energiantuotannosta on tarkoitus korvata 5-10 %
puupelleteillä. Puupelletin 5-10 % seospolton aloittaminen on
ensimmäinen osa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikkaa sekä Helenin
kehitysohjelmaa. Puupelletin 40 % seospoltto on yksi kahdesta
vaihtoehdosta kehitysohjelman jatkumiselle. Puupelletin 40 %
seospoltosta ei ole tehty investointipäätöstä. Investointipäätös tehdään
Helsingin kaupunginvaltuuston päätettyä, kummalla tavalla
kehitysohjelman tavoitteet toteutetaan. Mikäli Helsingin
kaupunginvaltuusto valitsee tämän vaihtoehdon kehitysohjelman
toteuttamiseksi, 40 % seospoltto toteutetaan vuoteen 2020 mennessä.
Puupelletin 40 % seospolton aloittaminen vaatii, että puupelletin 5-10
% seospolton vastaanotto-, varastointi-, kuljetus- ja syöttölaitteet
laajennetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa laivojen
vastaanottolaitteiden, kolmen 20 000 m3 pellettisiilon,
pellettikuljettimien sekä puupelletin jauhatus- ja syöttölaitteiden
rakentamista. Tarvitaan myös uusia kuljettimia satamasta uusiin
siiloihin ja siiloilta voimalaitosrakennukseen.
Helenin kehitysohjelman tavoitteena on vähentää energiantuotannon
kasvihuonekaasupäästöjä ja siten ehkäistä ympäristöhaittoja. Jos
valtuuston päätös on se, että tavoite toteutetaan lisäämällä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren
voimalaitoksessa, edellyttää tämä Hanasaaren alueen ja olemassa
olevan voimalaitoksen tarkoituksenmukaista ja tavoitteenmukaista
käyttämistä.
Säännökset, joista poiketaan
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Hakemus koskee asemakaavoittamatonta ranta-alueeseen kuuluvaa
rantavyöhykettä ja on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n
1 momenttia.
Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa osayleiskaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:ää.
Selostus
Alueella on voimassa Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan
osayleiskaava nro 11650 (tullut voimaan 14.3.2008). Osayleiskaavan
mukaan alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Suunnittelualue on
asemakaavoittamatonta aluetta.
Alueelta purettiin Hanasaari A-voimalaitos ja alue on nykyisin avointa
kenttää sekä osittain kivihiilen varastointialuetta.
Hakijan tarkoituksena on rakentaa alueelle pellettien vastaanoton,
varastoinnin ja esikäsittelyn vaatimia rakenteita liitteenä olevien
alustavien suunnitelmien mukaisesti mikäli Helsingin
kaupunginvaltuusto päättää Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen
tähtäävän kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi lisätä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren voimalaitoksessa 40 %:iin
vuosittaisesta energiantuotannosta.
Haettu toimenpide poikkeaa osayleiskaavasta siten, että mikäli
päätetään lisätä biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren
voimalaitoksessa 40 %:iin vuosittaisesta energiantuotannosta, tulee
toiminta vaatimaan niin merkittävän osan osayleiskaavassa
kerrostalovaltaiseksi alueeksi osoitetusta alueesta, että asuinalueen
rakentaminen Hanasaaren alueelle ei ole enää mahdollista.
Hankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.
Yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, on 28.5.2014 antanut
lausuntonsa arviointiselostuksesta.
Pelletin laajamittaisen polton ja pelletin varastointi- ja
käsittelyjärjestelmien käytön päästövaikutuksia säädellään
ympäristöluvalla. Toiminnan mahdollinen aloittaminen edellyttää, että
muutoksille on myönnetty ympäristölupa. Pelletin käsittely ja varastointi
eivät kuulu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) soveltamisalaan. Pelletti ei ole
vaaralliseksi luokiteltu kemikaali. Tästä huolimatta hakija on
pellettijärjestelmän suunnittelussa noudattanut valtioneuvoston
vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusratkaisuista antaman asetuksen (556/2012) määräyksiä ja
toimintaperiaatteita. Pelletin käsittelyä koskevat vaaranarvioinnit
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seurausvaikutuksineen on laadittu.
Pelletin polton ja käsittelyn vaikutuksia koskevista selvityksistä laadittu
luettelo liitteenä.
Saadut lausunnot
Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (19.6.2014), että
pellettivarastoinnin sijoituksessa ja suunnittelussa on huolellisesti
huomioitava pellettien ja pellettipölyn aiheuttamat syttymis- ja
räjähdysriskit ja niiden hallinta huomioon ottaen ympäristön muuttuva ja
tiivistyvä maankäyttö. Suunnittelussa tulee huomioida toiminnasta ja
siihen liittyvästä rekka- ja proomuliikenteestä aiheutuvat meluhaitat
ympäristölle.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä (10.6.2014). Heille on varattu tilaisuus
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Asiasta tehtiin yksi muistutus.
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole
vaikutuksia laajemmalle.
Asiasta tehdyssä muistutuksessa kysytään, onko varsinaisen toiminnan
ja siihen liittyvien välillisten toimintojen aiheuttamiin meluihin perehdytty
riittävästi.
Voimalaitoksen melu on otettu huomioon Kalasataman asemakaavojen
laatimisessa. Mahdollisen uuden toiminnon, laajamittaisen pelletin
polton, vaikutuksista Helen on teettänyt ympäristövaikutusten arvioinnin
(YVA), jonka keskeiset tulokset on kirjattu YVA-selostukseen. YVA on
luonteeltaan avoin prosessi, josta on tiedotettu laajasti ja johon on ollut
mahdollista osallistua. Poikkeuslupahakemuksessa tarkoitetut pelletin
käsittelyjärjestelmät ovat vasta suunnitteluasteella, joten mahdollisen
uuden toiminnan melua ei voi vielä tarkastella mittaamalla.
Melutasoihin voidaan vaikuttaa laitteistovalinnoilla. Laitteiden hankkija
asettaa tekniset vähimmäisvaatimukset laitteille, jotka se aikoo
hankkia. Mahdollinen uusi toiminta edellyttää ympäristölupaa, jossa
asetetaan lupaehdot myös melulle.
Lausunto
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että mikäli Helsingin
kaupunginvaltuusto päättää Helenin uusiutuvan energian lisäämiseen
tähtäävän kehitysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi lisätä
biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren voimalaitoksessa 40 %:iin
vuosittaisesta energiantuotannosta, tulee Hanasaaren alueelle siinä
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tapauksessa mahdollistaa pellettien vastaanoton, varastoinnin ja
esikäsittelyn vaatimien rakenteiden rakentaminen liitteenä olevien
alustavien suunnitelmien mukaisesti.
Mikäli voimalaitostoiminta jatkuu Hanasaaressa, tulee arvioida erikseen
voimalaitostoiminnan vaikutukset Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman
joukkoliikenneyhteyksiin.
Haettu toimenpide koskee pellettien vastaanottoon, varastointiin ja
esikäsittelyyn liittyvien rakenteiden rakentamista, ei varsinaista
toimintaa. Pelletin polttoon ja käsittelyyn alueella Helenin tulee hakea
ympäristölupa, jonka yhteydessä tulee käsitellä laajasti toiminnan
vaikutukset ympäristöönsä ja mahdolliset toiminnasta aiheutuvat riskit.
Mikäli hanke päätetään toteuttaa, on vaaranarvioinnit ennen
toteuttamista päivitettävä vastaamaan silloin vallitsevaa
suunnittelutasoa ja olosuhteita. Vaaranarviointien tulokset on otettava
huomioon lopullisia suunnitelmaratkaisuja ja laitevalintoja tehtäessä.
Poikkeamisen erityinen syy on energiahuollon toimintaedellytysten
edistäminen.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.
Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205
tuomas.hakala(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 284
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
10 ja 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kiinteistölautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

5.3.2015
11.3.2015

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 262 - 266, 269 - 274 ja 276 - 284 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 267, 268 ja 275 §: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.
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
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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 (Sivistystoimi)
(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
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.03.2015.
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