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tos nro 12429
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§ 354
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia
Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Laura Kolben ja Pilvi
Torstin.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 355
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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§ 356
V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle
HEL 2016-005170 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen kaupungin omavelkaisen takauksen enintään
6 592 000 euron suuruisten ja enintään 15 vuoden pituisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen
vakuudeksi, ilman vastavakuutta. Takaus myönnetään sillä ehdolla, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron
perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää myöntää Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 4
390 000 euron suuruisen lainan seuraavin ehdoin:
Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden
kuluessa lainan nostosta
Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen
Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta
Lainan erityisehdot: Laina-ajan ensimmäinen vuosi on
lyhennyksestä vapaa
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Urheiluhallit Oy on osa Helsingin kaupunkikonsernia, sillä kaupunki
omistaa yhtiön osakekannasta 51,33 %. Loppuosan yhtiön osakekannasta omistavat kolmetoista valtakunnallista lajiliittoa ja Urheiluopistosäätiö.
Urheiluhallit Oy omistaa urheilutilat Helsingin ja Töölön Urheilutaloissa,
Pasilan Urheiluhallissa sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa. Lisäksi yhtiö vastaa yhteistyösopimuksen mukaisesti Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n operatiivisista
toiminnoista.
Töölön Urheilutalon talotekniikka on teknisesti ja energiataloudellisesti
vanhentunut. Tilat vaativat nykyaikaistamista ja osin laajentamista toiminnallisten parannuksien ja liikuntapalvelujen tarjonnan lisäämiseksi.
Peruskorjauksessa nykyisen palloiluhallin tila jaetaan erillisiksi kuntosaliksi ja ohjatun ryhmäliikunnan tilaksi. Nykyinen lasten- /opetusallas jaetaan kuntouintialtaaseen ja hierontalaitteet sisältävään monitoimialtaaseen. Lisäksi pienille lapsille rakennetaan erillinen kahluuallas. Uimahallin sisäänkäynti muutetaan yhteiseksi pääsisäänkäynniksi rakennuksen Topeliuksenkadun puoleiseen pohjoiskulmaan. Tällöin tilojen esteettömyys paranee merkittävästi aulatilassa sijaitsevien
hissien täysimääräisellä hyödyntämisellä. Lisäksi viihtyvyyttä ja tehokkuutta parannetaan yhdistämällä Työterveyslaitoksen entinen lounasruokala ja Urheiluhallien kahvio yhdeksi lounaskahvioksi. Peruskorjaustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 syksyllä tai viimeistään vuoden
2018 alkupuolella, mikäli vireillä oleva kaavamuutos tai muu muutostarve myöhentäisi suunniteltua toteutusaikataulua.
Urheiluhallit Oy hakee kokonaiskustannusarvioltaan 10 982 000 euron
(alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 4 390 000 euron lainaa.
Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan
6 592 000 euron pankkilainalla, johon haetaan kaupungin takausta. Kokonaiskustannuksen määrään tulee vaikuttamaan Senaattikiinteistöt
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Oy:n tilojen tulevan omistajan kanssa neuvoteltava kustannusvastuun
jakautuminen. Hanke sisältyy Opetus- ja Kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2017
- 2020 ja avustuksen määräksi vuodelle 2017 on arvioitu 800 000 euroa. Myönnettävä valtionavustus vähentää ulkopuolisen rahoituksen
tarvetta.
Liikuntalautakunta puoltaa lausunnossaan hankkeen rahoittamista ja
takauksen myöntämistä, sekä toteaa hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.
Lainaa ja takausta hakee kaupungin tytäryhteisö, jossa kaupungilla on
51,33 % omistusosuus. Takaukseen ja lainaan ei liity merkittävää taloudellista riskiä, eivätkä ne mittakaavansa osalta myöskään vaaranna
kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Edellä mainituista tekijöistä johtuen kaupungin etujen turvaaminen ei edellytä, että
takaukselle taikka lainalle vaadittaisiin vastavakuuksia.
Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen
erotuksen diskontattu nykyarvo) sekä lainalle myönnettävän takauksen
muodossa annettava tuki on EU:n komission antaman asetuksen nro
651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen ja alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on
näin ollen vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 100,3 miljoonaa euroa, josta 93,7
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.
Mikäli kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti myöntää lainan, kaupunginhallitus tulee
toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat lainaasiakirjat.
Lisäksi mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy takauspäätöksen,
kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan
kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa tekemään takaussitoumukset.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet
1
2

Lainahakemus_julkinen_2017.pdf
Hankesuunnitelma_2017.pdf

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Urheiluhallit Oy

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Liikuntavirasto
Talous-ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 31
HEL 2016-005170 T 02 05 03 00

Lausunto
Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
koskien Urheiluhallit Oy:n lainahakemusta:
Liikuntalautakunta puoltaa, että Urheiluhallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 4 390 000 euron suuruinen laina Töölön
Urheilutalon peruskorjausta varten. Lisäksi lautakunta puoltaa kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoksilta haettaville lainoille (6 592
000 euroa).
Edellisen kerran Urheiluhallit Oy:n Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen tarvittavaa lainahakemusta käsiteltiin liikuntalautakunnassa
16.6.2016. Sen jälkeen hankesuunnitelmaan on tullut muutoksia, jonka
johdosta Urheiluhallit Oy on lähettänyt uuden lainahakemusanomuksen
kaupunginhallitukselle.
Urheiluhallit Oy hakee Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta lainaa 270 000 euroa enemmän verrattuna aikaisempaan lainahakemukseen.
Edellisen käsittelyn jälkeen Senaatti Kiinteistöt Oy on käynnistänyt
myyntiprosessin omistamiensa tilojen osalta ja tehnyt esisopimuksen tiPostiosoite
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lojen myymisestä. Ostajatahon tarkoituksena on hakea vanhojen tilojen
osalta käyttötarkoituksenmuutosta siten, että kaava mahdollistaisi tiloihin rakennettavaksi hoiva-, palvelu- ja opiskelija-asuntoja.
Hankesuunnitelman merkittävin muutos on uimahallin sisäänkäynnin
siirtäminen yhteiseksi pääsisäänkäynniksi rakennuksen Topeliuksenkadun puoleiseen pohjoiskulmaan. Tämä mahdollistaa aulatilassa sijaitsevien hissien hyödyntämisen, mikä parantaa tilojen esteettömyyttä
merkittävästi. Lisäksi aikaisempaa suunnitelmaa pallohallin jakamisella
välipohjalla on muutettu siten, että tila jaettaisiin pystysuunnassa kahteen erilliseen tilaan ja lisäksi entinen työterveyslaitoksen käytössä ollut
n. 150 m² suuruisen ruokala muutettaisiin ryhmäliikuntatilaksi. Samalla
nykyinen Työterveyslaitoksen lounasruokala ja Urheiluhallien kahvio
yhdistettäisiin yhdeksi lounaskahvioksi, jolloin kahvilantoiminnalla olisi
paremmat toimintaedellytykset kahvilatoiminnan harjoittamiselle ja monipuolisemmalle tarjonnalle.
Hakijan mukaan Töölön Urheilutalon tilat ja talotekniikka ovat teknisiltä
ominaisuuksiltaan käyttöikänsä päässä ja energiataloudellisesti vanhentuneita. Tilat vaativat myös nykyaikaistamista ja pienehköä laajentamista. Peruskorjauksen yhteydessä on näin mahdollista toteuttaa toiminnallisia parannuksia ja lisätä huomattavasti liikuntapalvelujen tarjontaa.
Töölön Urheilutaloa on viimeksi laajemmin peruskorjattu v. 1989 1990. Tulevalla peruskorjauksella pyritään rauhoittamaan kuntouintiallas varsinaiseen käyttötarkoitukseensa jakamalla nykyinen lasten- /
opetusallas kahteen osaan ja sijoittamalla tällä hetkellä kuntouintialtaassa olevat hierontalaitteet uuteen monitoimialtaaseen. Lisäksi rakennetaan pienten lasten kahluuallas. Palloiluhallin käyttötarkoitus
muutettaisiin siten, että tila jaettaisiin kahteen osaan, joista toiseen sijoitettaisiin kuntosali ja toiseen ohjattu ryhmäliikunta.
Peruskorjaustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 syksyllä tai viimeistään vuoden 2018 alkupuolella, mikäli kaavamuutos tai muu vastaava
seikka myöhentäisi toteutusaikataulua. Peruskorjauksen arvioidaan
kestävän puolitoista vuotta. Peruskorjauksen kustannusarvio on 10 982
000,00 euroa, joka on tarkoitus kattaa seuraavasti:
Helsingin kaupungin laina 4 390 000 euroa
Rahoituslaitoslaina
6 592 000 euroa
Kokonaiskustannuksen määrään vaikuttaa hakijan mukaan Senaattikiinteistöt Oy:n / entisten TTL:n tilojen tulevan omistajan kanssa neuvoteltava kustannusvastuun jakautuminen.
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Hanke sisältyy Opetus- ja Kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2017 - 2020 ja avustuksen määräksi vuodelle 2017 on arvioitu 800 000 euroa. Myönnettävä valtionavustus alentaa ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.
Urheiluhallit Oy:n suunnitelma peruskorjata Töölön Urheilutalo on Helsingin kaupungin tavoitteinen mukainen. Peruskorjaus turvaa alueen
nykyiset liikuntapalvelut sekä parantaa niiden laatua ja tarjoaa myös
uusia mahdollisuuksia liikuntaan. Tämä edistää liikunnan määrän lisääntymistä kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja
psyykkisen hyvinvoinnin vaikutuksia.
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Urheiluhallit Oy:n lainahakemus on
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.
Kokonaiskustannuksiltaan 10 982 000 euron suuruisen hankkeen rahoituksesta enintään 40 % on tarkoituksena rahoittaa kaupungin myöntämällä lainalla ja loput ulkopuolisella rahoituslaitoslainalla. Enintään 40
% lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi. Lisäksi kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille on voitu myöntää takaus rahoituslaitoksilta haettaville lainoille.
Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve
ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 700
000 - 1 000 000 euroa vuosina 2017 - 2020. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 96 000 euroa
vuonna 2017, mutta vuosina 2018 - 2021 jo arviolta 875 000 - 925 000
euroa vuodessa.
Kaupunkikonsernin yksiköiden laitosavustuksia on jo liikuntatoimen
vuoden 2017 talousarvioesityksessä jouduttu leikkaamaan tehdyistä
esityksistä. Laitosavustuksiin varatut määrärahat eivät tule riittämään
tulevina vuosina odotettavissa oleviin laitosavustusten korotustarpeisiin.
16.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 357
V 19.4.2017, Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414)
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela)
korttelin 33288 tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 päivätyn
piirustuksen numero 12414 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Asemakaavan muutoksen nro 12414 kartta, päivätty 20.9.2016
Asemakaavan muutoksen nro 12414 selostus, päivätty 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017 ja asukastilaisuuden 6.6.2016 muistio
Osa päätöshistoriaa

3
4

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

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kaavaratkaisu koskee tonttia, joka sijaitsee Malminkartanon pohjoisosan kerrostaloalueella osoitteessa Rukkilanrinne 6. Alueen länsipuolitse kulkee kehärata lentokentälle ja Helsingin keskustaan on noin 10
km. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen
nykyisin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi osoitetulle tontille.
Tontin käyttötarkoitus muuttuu, sen rakennusoikeus kasvaa 480 k-m² ja
tontilla oleva, yksikerroksinen asuinrakennus puretaan. Uutta asuntokerrosalaa syntyy 1 680 k-m².
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.
Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontille merkitty rakennusoikeus on 1 200 k-m². Rakennuksissa saa olla kaksi kerrosta.
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10. - 21.11.2016. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolella on
saapunut yksi kirje (16 allekirjoittajaa), joka kohdistui 4-kerroksisen rakennuksen rakentamiseen.
Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, varhaiskasvatusviraston, yleisten töiden
lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.
Kaupunginmuseon lausunto kohdistui asemakaavassa purettavaksi
esitetyn asuinrakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Oy ja rakennusvalvontavirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kirjeen ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen,
kaavaehdotuksen muuttaminen ei ollut tarkoituksenmukaista.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen
mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2

4

Asemakaavan muutoksen nro 12414 kartta, päivätty 20.9.2016
Asemakaavan muutoksen nro 12414 selostus, päivätty 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017, päivitetty Kslk:n 14.3.2017 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 14.3.2017 ja asukastilaisuuden 6.6.2016 muistio
Osa päätöshistoriaa

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainnekuva, 20.9.2016

3

Oheismateriaali

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

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

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

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.03.2017 § 146
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_45, karttaruutu 682492

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 20.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12414 hyväksymistä ja ettei saapunut kirje ja annetut lausunnot anna aihetta
muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33288 tonttia 3.
Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa
kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka
2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko
www.hel.fi/ksv.
20.09.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Nina Nynäs-Lundqvist, asemakaavateknikko, puhelin: 310 37298
nina.nynas(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.11.2016
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 3.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Kaarelassa osoitteessa Rukkilanrinne 6 sijaitsevaa tonttia koskevasta
asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut
20.9.2016 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja sen liitemateriaaliin.
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Esillä olevan asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on Malminkartanon alueella sijaitsevan Rukkilanrinne 6:n tontin muuttaminen
asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontin suurin sallittu kerrosluku
olisi neljä. Kaavamääräysten mukaisesti rakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina tulisi olla tiili tai rappaus. Lisäksi rakennuksen olisi
sopeuduttava materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöönsä eivätkä parvekerakenteet saisi ulottua maantasoon asti. Tontin Rukkilanrinteen
puoleiset rakennusalan ulkopuolelle jäävät osat on pääsääntöisesti
määritelty istutettaviksi alueen osaksi, samoin kapea kaistale tontin itärajalla. Rukkilanpolun puolelle on määritelty puilla ja pensailla istutettava alueen osa ja myös tontin pohjoisrajalle on määritelty pensailla istuPostiosoite
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tettavan alueen osa. Vehreyttä ympäristöön toisivat myös tontille mahdollisesti rakennettavien autosuojien ja huolto- ja varastorakennusten
kaavamääräyksen edellyttämät viherkatot. Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen ratkaisu kuitenkin väistämättä merkitsisi tontilla sijaitsevan vuonna 1958 sijaitsevan yksikerroksisen rivitalon purkamista.
Kaupunginmuseo on 27.6.2016 antanut lausuntonsa Rukkilanrinne 6:n
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja viitesuunnitelmasta. Lausunnossaan kaupunginmuseo toi esiin Rukkilanrinne 6:ssa sijaitsevan,
oman aikansa hyvää suunnittelua ja rakentamista edustavan rivitalon
kulttuurihistoriallisen merkityksen osana Malminkartanossa toimineen
valtion maatalouden tutkimuskeskuksen rakennuskantaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvista rakennuksista tiettävästi ainoastaan Luutnantintie 13:ssa sijaitsevan, arkkitehti Jalmari Peltosen MTTK:n ja Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen Vakolan käyttöön suunnitteleman rakennuksen säilyminen on turvattu. Kolmikerroksinen rakennus on vuonna
2012 voimaan tulleessa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2 ja
tullaan muuttamaan asuinkäyttöön. Muutoin muistumat entisistä maatalouden opetus- ja tutkimustoiminnoista ovat pitkälti kadonneet Malminkartanosta voimakkaan rakentamisen tietä etenkin 1980-luvulla, jolloin
myös Rukkilanrinne 6:n ympäristön rakennuskantaa on rakennettu.
Kaupunginmuseo muistuttaa, että esimerkiksi Kartanonmetsässä sijaitsee edelleen MTTK:n käytössä olleita asuinrakennuksia, joiden säilyminen tulee tulevaisuudessa varmistaa.
Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo pitää valitettavana, että
Rukkilanrinne 6:n tontin käytön tehostaminen johtaa sillä sijaitsevan rakennuksen purkamiseen. Olemassa olevan rakennuksen purkaminen
ei edistä kestävää kehitystä. Mahdolliseen purkamiseen liittyen kaupunginmuseo kuitenkin piti osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa olennaisena, että tilalle rakennettava uusi asuinkerrostalo sovitetaan
massoittelultaan ja julkisivumateriaaleiltaan ympäristöönsä. Esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa on määräyksiä, joiden mukaisesti uuden rakennuksen tulee sopeutua materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöönsä. Lisäksi alueelle ominaisen vehreyden säilyminen
pyritään varmistamaan erilaisin istutusmääräyksin, mitä kaupunginmuseo pitää alueen ominaisluonteen säilymisen kannalta tärkeänä. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta huomautettavaa Rukkilanrinne
6:n asemakaavan muutosehdotukseen.
Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.6.2016
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto 23.11.2016
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Rukkilanrinne 6

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
33288/3 on yksityisomistuksessa.
Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa nykyisen liike- ja toimistorakennusten tontin (K) muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueen
tontiksi (AK). Tontin nykyinen rakennusoikeusmäärä (1 200 k-m²) kasvaa 1 680 k-m²:iin.
Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa.
Kiinteistövirasto puoltaa tontin käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen, eikä sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.
Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 22.11.2016 § 349
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 439
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Malminkartanon
pohjoisosan kerrostaloalueella osoitteessa Rukkilanrinne 6. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen nykyisin liikeja toimistorakennusten korttelialueeksi osoitetulle tontille. Nykyinen tontilla oleva rakennus puretaan. Asemakaavan muutos ei aiheuta muutoksia katu- tai viheralueille.
Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 127
HEL 2016-000439 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavan muutoksesta nro 12414:
Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavaehdotuksen nro 12414 hyväksymistä.
Suunnitellulla asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimintaan.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235
juha.rintala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.6.2016
HEL 2016-000439 T 10 03 03
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Rukkilanrinne 6:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmasta Asunto Oy Rukkilanrinne 6, asemakaavan muutoshakemuksesta Kaarelan, Malminkartanon tontille 33288/3, Rukkilanrinne 6.
Määräaika on 17.6.2016 mennessä.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden nelikerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen. Nykyisen yksikerroksinen
asuinrakennus puretaan.
Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 358
V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen
(nro 12409)
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä,
Myllypuro) korttelin 45146 tontin 3 asemakaavan muutoksen 6.9.2016
päivätyn piirustuksen numero 12409 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12409 kartta, päivätty 6.9.2016
Asemakaavan muutoksen nro 12409 selostus, päivätty 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016
Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016
Osa päätöshistoriaa

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

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

Helen Sähköverkko Oy
HSY Helsingin seudun ympärisPostiosoite
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
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FI0680001200062637
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19 (161)

Kaj/2
10.04.2017

töpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Tontti sijaitsee 1960-luvulla kaavoitetulla ja rakennetulla Myllypuron
kerrostaloalueella. Tontilla on 1965 valmistunut asuinkerrostalo, jossa
on viisi asuinkerrosta ja maanpäällinen kellari.
Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2800 k-m². Uudisrakennuksen ehdotetulla paikalla
on tällä hetkellä puustoa, kalliota sekä pieni päällystämätön pysäköintialue.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.
Voimassa olevassa asemakaavassa numero 10937 vuodelta 2003,
tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK).
Asemakaavan toteuttamisen edellyttämästä sähköverkon jakelukaapeleiden johtosiirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 45 000 euroa.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu. Kaavaratkaisu on tehty tontin haltijan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta ei esitetty mielipiteitä.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9.
- 24.10.2016. Muistutuksia ei esitetty.
Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.
HSY:n lausunnossa kerrottiin, että muutosehdotus ei edellytä yleisten
vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. Tonttijohtojen siirroista tulee
tonttien haltijoiden sopia keskenään.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että kaava-alue ei
sisällä yleisiä alueita, jolloin kaavan toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen
mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12409 kartta, päivätty 6.9.2016
Asemakaavan muutoksen nro 12409 selostus, päivätty 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016
Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 28.11.2016
Osa päätöshistoriaa

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainneaineisto

Oheismateriaali

Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.11.2016
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Ksv 1821_6, karttaruutu 678503-678504

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 6.9.2016 päivättyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45146 tontin 3 asemakaavan muutosehdotusta nro 12409.
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Tiivistelmä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen asuinkerrostalolla, jonka kerroslukumäärä on 8. Uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2800 k-m². Kaikki lisärakentamisen edellyttämät autopaikat ovat sijoitettavissa uuden ohjeellisen tontin pihalle ja
tarvittaessa lisäksi uudisrakennuksessa sijaitsevaan autohalliin. Nykyisen Asunto Oy Yläkiventie 6 pihalle on rakennettava pieni pysäköintialue korvaamaan uudisrakentamisen tieltä poistuvia pysäköintipaikkoja.
Kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä uudisrakentaminen sijoittuu olevan yhdyskuntarakenteen sisään.
Helsingin kaupunki omistaa tontin, joka on pitkäaikaisvuokrattu. Kaavaratkaisu on tehty tontin haltijan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
Muistutuksia ei esitetty.
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden
mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Tontti sijaitsee 1960-luvulla kaavoitetulla ja rakennetulla Myllypuron
kerrostaloalueella. Tontilla on 1965 valmistunut asuinkerrostalo, jossa
on 5 asuinkerrosta ja maanpäällinen kellari. Kaavamuutoksen mukaisella uudisrakennuksen paikalla on puustoa, kalliota sekä pieni päällystämätön pysäköintialue.
Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) tontti on asuinkerrostalojen
korttelialuetta (AK).
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä
vastineet niihin.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä
6.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.–
24.10.2016.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:







Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kiinteistövirasto
pelastuslautakunta
yleisten töiden lautakunta

HSY:n lausunnossa esitettiin, että muutosehdotus ei edellytä yleisten
vesijohtojen ja viemäreiden siirtämistä. Tonttijohtojen siirroista tulee
tonttien haltijoiden sopia keskenään.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että kaava-alue ei
sisällä yleisiä alueita. Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.
Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Vuorovaikutusraportti on liitteenä.
Tarkemmat perustelut
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.
Kaavaratkaisun kustannukset
Asemakaavan toteuttamisen edellyttämästä sähköverkon jakelukaapeleiden johtosiirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 45 000 euroa.
Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 424
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen
Yläkiventie 6 tontille.
Kaava-alue ei sisällä yleisiä alueita. Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan muutoksen toteuttamisesta.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 125
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Yläkiventie 6 (Vartiokylä, Myllypuro) asemakaavaehdotuksesta nro 12409:
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Uudisrakennuksen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut tulee jatkosuunnittelussa käydä läpi pelastusviranomaisen kanssa.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222
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joonatan.suosalo(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 19.10.2016
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Yläkiventie 6

Kiinteistövirasto toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnnalle, että sillä ei
ole huomauttamista Yläkiventie 6:n asemakaavan muutosehdotukseen
(nro 12409).
Kaavaehdotusta on valmisteltu yhteistyössä tontin 45146/3 vuokralaisena olevan Asunto Oy Yläkiventie 6:n kanssa. Kiinteistöviraston tonttiosasto on käynyt yhtiön kanssa alustavia keskusteluja täydennysrakentamiskorvausta koskevasta menettelystä tontilla 45146/3.
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 271
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1821_6, karttaruutu 678503-678504

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
 asettaa 6.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12409 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45146 tonttia 3
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa
Päätöksenteko
www.hel.fi/ksv

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

14/2017

26 (161)

Kaj/2
10.04.2017

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.
Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12409 hyväksymistä, mikäli
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331
mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Tontti sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jolla rakentaminen edellyttää louhintaa. Louhintatöitä varten tulee laatia ympäristöselvitys, jossa
selvitetään louhinnan vaikutusalueella sijaitsevat tärinäherkät rakenteet
ja niiden tärinärajat. Lähistöllä sijaitsevat rakennukset, putkijohdot,
kaasujohto Yläkiventiellä, 30 m tontin länsipuolella sijaitseva kalliotila
sekä muut mahdolliset rakenteet tulee ottaa louhintoja suunniteltaessa
huomioon. Lähellä sijaitsevat koulutoiminnot saattavat aiheuttaa rajoituksia louhintatöiden suorittamisajankohtiin.
Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821
mirva.koskinen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.5.2016
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.4.2016

Asemakaavan muutos koskee tonttia 45146/3 osoitteessa Yläkiventie
6. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen
nykyisen tontin länsiosaan. Kaavoitus on tullut vireille tontin haltijan hakemuksesta. Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).
Yläkiventie 6 täydennysrakentamishanke koskee tonttia, jolla sijaitsee
nykyisin viisikerroksinen lamellitalo. Asuinkerrostalo valmistui vuonna
1965, ja sen suunnittelijana toimi arkkitehti Matti E. Hirvonen.
Asemakaavamuutoksessa tontille esitetään olemassa olevan asuinkerrostalon länsipuolelle uutta pistetaloa, joka olisi kahdeksankerroksinen.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu hiljattain Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (kslk 17.11.2015). Suunnitteluperiaatteiden mukaan kaavasuunnitteluun ryhdytään kiinteistöjen haltijoiden tekemien hakemusten perusteella. Jokainen täydennysrakentamishanke arvioidaan erikseen. Tavoitteena on mahdollistaa merkittävä
alueen rakentamisen ja asukasmäärän lisäys. 1960-luvulla kaavoitetun
kerrostaloalueen osalta todetaan kuitenkin: ”Täydennysrakentamisen
myötä alueen kaupunkirakenne väistämättä tiivistyy ja kaupunkimaistuu, mutta suunnittelussa otetaan huomioon alueen nykyinen maisemallinen luonne ja arvot. Uusien rakennusten sijoitukset ja massoittelu
suunnitellaan siten, että alueelle tyypillisiä, tonttien rajat ylittäviä avoimia ja puistomaisia näkymiä säilyy täydentämisen jälkeenkin. Tonteilla
oleva puusto ja kalliot ovat näkymällisesti yhteistä omaisuutta ja otetaan mahdollisuuksien rajoissa suunnittelussa huomioon”.
Yläkiventie 6 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy ilmi, onko tontin lisärakentamista kartoitettu vaihtoehtoisilla tavoilla esimerkiksi massoittelun suhteen tai muita sijaintipaikkoja
tutkien. Nyt esitetty rakennuspaikka sijaitsee loivassa rinteessä ja paikalla kasvaa mm. vanhoja kuusia, jotka jouduttaisiin kaatamaan rakentamisen tieltä pois.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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Rakennusvirasto 17.5.2016
HEL 2014-007110 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1242-00/16 (asemakaavan muutoshakemus Vartiokylän korttelin 45146 tontille 3, Yläkiventie 3),
31.5.2016 mennessä.
Osoitteessa Yläkiventie 6 suunnitellaan täydennysrakentamista. Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen tontin
länsiosaan. Muutos on Myllypuron kerrostaloalueelle laadittujen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden (kslk 17.11.2015) mukainen.
Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
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§ 359
V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan hyväksymisen
siirrosta uudelle valtuustolle
HEL 2016-006572 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050
hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käpylä- seura on 31.5.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että Helsingin uusi yleiskaava tulisi hyväksyä vasta kuntavaalien 2017 kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa. Näin voidaan varmistaa nykyistä ehdotusta paremmin se, että yleiskaavan linjauksissa
todella huomioidaan asukkaiden ja asukasjärjestöjen mielipiteet ja ennen vaaleja voidaan ehdokkailta selvittää heidän kannanottonsa tulevaan kaavaan. Koska uudet väestönkasvutavoitteet julkistettiin vasta
vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen, ja saman valtuuston aikana laadittiin niitä toteuttava uusi yleiskaavaehdotus, ei ole hyväksyttävää, että
siitä myös päätetään ennen huhtikuussa 2017 pidettäviä kunnallisvaaleja.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
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asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Käpylä-seuran aloite on toimitettu 10.9.2016 kaupunginhallitukselle tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan harkittavaksi yleiskaava-asian toimielinkäsittelyn yhteydessä, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin.
Käpylä- seuralle on myös ilmoitettu aloitteen välittämisestä sanotuille
toimielimille.
Aloitteen tekijöille on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050
hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 17
HEL 2016-006572 T 00 01 00
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

14/2017

31 (161)

Kaj/3
10.04.2017

Päätös
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus kuntalaisaloitteeseen, joka koskee yleiskaavan hyväksymisen siirtoa uudelle valtuustolle:
Käpylä- seura on 31.5.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että Helsingin uusi yleiskaava tulisi hyväksyä vasta kuntavaalien 2017 kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa.
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että Käpylä-seuran aloite on toimitettu 10.9.2016 kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle mahdollisuuksien mukaan harkittavaksi yleiskaava-asian toimielinkäsittelyn yhteydessä, mutta se ei ole
johtanut toimenpiteisiin. Käpylä- seuralle on myös ilmoitettu aloitteen
välittämisestä sanotuille toimielimille.
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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§ 360
V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston
perustamisesta Helsinkiin
HEL 2016-013280 T 10 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Kansallinen kaupunkipuisto helsinkiin_palautejärjestelmän viesti

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on tehnyt aloitteen, jonka
on allekirjoittanut 6 334 helsinkiläistä.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan
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keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Kuten aloitteessakin kerrotaan, on se saman sisältöinen valtuustoaloitteen kanssa, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 22.2.2017 (128 §). Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoi kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan
päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta
jättämisestä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kaksi hyväksyttyä toivomuspontta:
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aikana.
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvitetään mahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä
kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.
Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemässään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen
kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa.
Kaupunginjohtaja asetti 15.3.2017 (23 §) kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvityksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää
perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun
muuhun maankäyttöön sekä tunnistaa lisäselvitystarpeet ja hankkeen
hyödyt ja haitat.
Aloitteen tekijöille on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
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Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Kansallinen kaupunkipuisto helsinkiin_palautejärjestelmän viesti

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 15
HEL 2016-013280 T 10 05 02

Päätös
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
päätti antaa seuraavan vastauksen Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen aloitteeseen, jossa esitetään kansallisen kaupunkipuiston
saamista Helsinkiin.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on tehnyt aloitteen, jonka
on allekirjoittanut 670 henkilöä. Kuten aloitteessakin kerrotaan, on se
saman sisältöinen valtuustoaloitteen kanssa, jonka kaupunginvaltuusto
käsitteli 22.2.2017 (128 §). Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa
koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoi kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta jättämisestä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kaksi hyväksyttyä toivomuspontta:
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aikana.
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvitetään mahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä
kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.
Kaupunginhallitus on 27.2.2017 tekemässään täytäntöönpanopäätöksessä (205 §) kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen
kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi kaupunginPostiosoite
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hallitus edellytti, että perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa.
Tarkoituksena on, että kaupunginjohtaja asettaa maaliskuun 2017 kuluessa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on käynnistää perustamisselvitystyö vuoden
2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus selvittää
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset
piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä
tunnistaa lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyödyt ja haitat.
Esittelijätiedot
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 361
V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä
HEL 2016-010491 T 10 07 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Kunnan asukkaan aloite 14.8.2016, Vartiosaaren asuntotuotantohanke

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten,
että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään.
Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan,
entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016
(273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää,
että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään
mahdollisimman luonnontilaisina.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa huhtikuun loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin
hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.
Aloitteen tekijälle on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Kunnan asukkaan aloite 14.8.2016, Vartiosaaren asuntotuotantohanke

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 01.04.2017 § 25
HEL 2016-010491 T 10 07 00

Päätös
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jossa esitetään Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämistä:
********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten,
että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään.
Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan,
entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016
(273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää,
että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään
mahdollisimman luonnontilaisina.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa maaliskuun
loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin
hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 362
V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle
HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Esittelijän perustelut
********** ja 221 muuta asukasta ovat 20.10.2016 tehneet kunnan asukkaan aloitteen, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
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asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston
lausunnot. Lausuntojen mukaan Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat osa kaupunkisuunnitteluviraston kävelykeskustan periaatesuunnitelman laadintaa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus on käynnistynyt tammikuussa 2017, jonka jälkeen suunnitelma etenee keväällä
kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Periaatesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyllä 2017. Kävelykeskustan periaatesuunnitelman lisäksi esimerkiksi
Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestelyja perusparantamishankkeiden yhteydessä.
Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä
rakennusviraston kanssa.
Mikonkadun nopeusrajoitus on jo 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttamista tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä. Aseman ympäristön kadut ja
aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa, ja esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.
Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus
kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi.
Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.
Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden
palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa
esitettyihin parannusehdotuksiin.
Kävelykeskustan periaatesuunnitelmassa, kuten aloitteessa, pyrkimyksenä on parantaa kävely-ympäristöä monipuolisin keinoin, jotta rautatieaseman ympäristössä kävely olisi sujuvaa, mukavaa, houkuttelevaa
ja turvallista.
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Aloitteen tekijälle on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Kunnan asukkaan aloite 20.10.2016, parempi kävely-ympäristö Rautatieasemalle

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 16
HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jossa esitetään useita parannusehdotuksia Rautatieaseman ympäristön
kehittämiseksi:
********** ja 221 muuta asukasta ovat 20.10.2016 tehneet kunnan asukkaan aloitteen, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle. Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston lausunnot.
Lausuntojen mukaan Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat osa
kaupunkisuunnitteluviraston kävelykeskustan periaatesuunnitelman
laadintaa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus on käynnistynyt tammikuussa 2017, jonka jälkeen suunnitelma etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Periaatesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyllä 2017.
Kävelykeskustan periaatesuunnitelman lisäksi esimerkiksi Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen
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yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- ja perusparantamishankkeiden yhteydessä.
Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä
rakennusviraston kanssa.
Mikonkadun nopeusrajoitus on jo 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttamista tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä. Aseman ympäristön kadut ja
aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa, ja esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.
Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus
kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi.
Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.
Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden
palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa
esitettyihin parannusehdotuksiin.
Kävelykeskustan periaatesuunnitelmassa, kuten aloitteessa, pyrkimyksenä on parantaa kävely-ympäristöä monipuolisin keinoin, jotta rautatieaseman ympäristössä kävely olisi sujuvaa, mukavaa, houkuttelevaa
ja turvallista.
Päätöksen perustelut
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle
aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ja valtuuston tietoon
on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa
asioissa tehdyt aloitteet sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvat
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginhallitus tulee siis esittämään kaupunginvaltuustolle kunnan asukkaan aloitteen
paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle.
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.1.2017
HEL 2016-013124 T 08 00 04

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluvirastolta lausuntoa kunnan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä
Rautatieasemalle. Määräaika on 1.2.2017.
********** ja 221 muuta asukasta ovat tehneet 24.11.2016 kunnan asukkaan aloitteen, jossa on useita parannusehdotuksia Rautatieaseman
ympäristöön.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Kävelykeskustan periaatesuunnitelman laadinta. Kunnan asukkaiden aloitteessa mainitut Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat mukana periaatesuunnitelmassa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus käynnistyy tammikuussa 2017,
jonka jälkeen asia etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan
kautta lausunnoille. Syksyllä 2017 periaatesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.
Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä
rakennusviraston kanssa.
Mikonkadun nopeusrajoitus on jo nyt 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttaminen tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä.
Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016
HEL 2016-013124 T 08 00 04

Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kunnan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle. Määräaika on 15.1.2017.
Jukka Suomelan tekemä kuntalaisaloite esittää monia parannuksia rautatieaseman ympäristöön. Suurin osa kommenteista koskee kulkuyhteyksiä ja liikennesuunnittelua, joista vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.
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Rautatieaseman ympäristöä koskevat monet muutostarpeet. Suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata,
kävelykeskustan kehittäminen ja keskustan alueiden käytön palvelulinjaus ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.
Kaduille ja puistoihin rakennettavat palvelut perustuvat pääsääntöisesti
asemakaavaa ja toteutetaan sen mukaisesti. Tapahtumille ja tilapäisille
palveluille on jo nyt osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus kokoaa palveluiden
tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.
Aseman ympäristön kadut ja aukiot ovat esteettömyyden erikoistason
aluetta ylläpidossa. Esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.
Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestelyja perusparantamishankkeiden yhteydessä. Ennen kuin valaistusta voidaan kokonaisvaltaisesti suunnitella, tulee olla selvillä ja päätettynä kävelykeskustan parantamisen maankäytönsuunnittelu ja liikenteen kehittämisperiaatteet. Näistä vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.
Osa parannusehdotuksista koskee tonttialueita, kuten Ateneumin pihaa
tai maanalaisten kiinteistöjen yhteyksiä, huoltoa tai vartiointia. Nämä
alueet eivät ole kaupungin vastuulla.
Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi
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Käsiteltävä tässä kokouksessa
§ 363
Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
HEL 2017-002985 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta:
Lakiesitysluonnoksen tavoitteena on muuttaa rajalakia (liitteet 3, 4) siten, että siinä säädetty vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen mukaista uutta kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestämistä, tuottamista ja rahoittamista sekä asiakkaan
valinnanvapautta koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa toimeenpanon hallinnollisia menettelyjä sekä vahvistaa lain
soveltamisalaan kuuluvien henkilöjen oikeussuojakeinoja ja viranomaisten tietojenvaihtoa. Kaupunginhallitus pitää lain tavoitteita tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.
Hallituksen esityksen keskeisin muutos nykytilanteeseen nähden koskee tulevia maakuntia. Jatkossa maakunta vastaisi henkilölle hoitoon
hakeutumisesta toiseen EU- tai ETA -valtioon tai Sveitsiin ja näissä
maissa terveyspalvelujen käytöstä henkilölle aiheutuneista kustannuksista.
Lakiesitysluonnoksen mukaan henkilölle, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, ja jolle on annettu ulkomailla hoitoa EU -asetuksen
883/2004 17 - 20 artiklan perusteella (äkillinen sairastuminen), valtion
toiselle EU -valtiolle maksamista kustannuksista vastaisi henkilön
asuinpaikan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaava
maakunta. Tilapäisen oleskelun aikaisen lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon ja toisessa EU- tai ETA valtiossa tai Sveitsissä asumisen aikaisen tarpeellisen sairaanhoidon saamista varten henkilöllä
tulisi ensisijaisesti olla käytössään hoito-oikeustodistus (eurooppalainen sairaanhoitokortti), jolloin hän maksaa itse hoidosta vain hoidonantajavaltion perimän asiakasmaksun. Henkilöllä on tällöin oikeus saada
korvaus hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin kuten, jos hän olisi käyttänyt kotikuntansa julkisen terveydenhuollon palvelua. Siten korvauksena maksetaan se määrä, jonka hoito olisi vastaavassa tilanteessa maksanut henkilön kotikunnalle. Korvauksen määrästä vähennetään asiakasmaksu, jonka henkilö olisi julkisessa terveydenhuollossa maksanut.
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Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että valtio (Kela) rahoittaisi jatkossa henkilöille (ja toisille EU- ja ETA -valtioille ja Sveitsille)
kaikki rajat ylittävästä terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset, mutta perisi maksamansa kustannukset maakunnilta. Kela laskuttaisi maakunnalta sen asukkaan kustannukset rajat ylittävistä terveydenhuollon hoidoista varainhoitovuoden päätyttyä. Maakunnan
maksuvelvollisuus asukkaansa rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa on muutos aikaisempaan, koska tähän mennessä kustannuksista on vastannut Kela (valtio). Tämä on pieni osa monikanavarahoituksen yksinkertaistamista.
Hallituksen lakiesityksen luonnoksessa ehdotetaan, että EU- tai ETA valtiossa sekä Sveitsissä terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettaisiin korvauksia samoin perustein kuin jos henkilö olisi käyttänyt
Suomessa maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Lakimuutoksen iso
periaatteellinen muutos nykytilaan on se, että EU -hoidosta ei enää
maksettaisi vain sairausvakuutuskorvausta, vaan Suomen palveluvalikoimaan kuuluvan hoidon saisi maakunnan hinnoilla eli asiakasmaksulla ja maakunnan maksamana. Muutos turvaisi osaltaan myös henkilöille EU -säännöksillä taattua, direktiivin mukaista liikkumisvapautta, kun
hän hakee terveyspalveluja rajat ylittävissä tilanteissa toisesta EU- tai
ETA -valtiosta tai Sveitsistä.
Lakiesityksen luonnoksen mukaan henkilölle aiheutuneet kustannukset
korvattaisiin siten edelleen jälkikäteen, mutta jos henkilön maksama
kustannus ylittäisi sen kustannuksen määrän, joka vastaavasta hoidosta olisi aiheutunut henkilön terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa
olevalle maakunnalle, maksettaisiin henkilölle korvauksena tämä maakunnalle aiheutuvan kustannuksen määrä. Henkilön maksettavaksi jäisi
kaikissa tilanteissa vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen (maakunnan) asiakasmaksu. Tätä
menettelytapaa kaupunginhallitus pitää kannatettavana.
Ehdotettu toimintamalli ei rajoita henkilön valinnanvapautta, koska hän
voisi hakeutua hoitoon maakunnan järjestämiin palveluihin Suomessa
tai vaihtoehtoisesti rajat ylittäen EU- tai ETA -valtioon tai Sveitsiin ilman
että kustannusten korvaaminen aiheuttaisi esteen hoitoon hakeutumiselle edellä mainittuihin valtioihin tai hoidolle Suomessa. EU- tai ETA valtioon tai Sveitsiin hoitoon hakeutuessaan henkilö maksaisi terveyspalvelujen käytöstä aiheutuvat kustannukset ensin itse. Kustannukset
korvattaisiin hänelle jälkikäteen.
Hoitoon hakeutumisen suhteen henkilöt eivät ole kuitenkaan tasa-arvoisessa asemassa, koska kaikki henkilöt eivät ole maksukykyisiä eikä
kaikilla henkilöillä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia käyttää ulkomailla
tarjottavia terveyspalveluja ja suoriutua hoitopaikkaan matkustamisesta
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aiheutuvista kustannuksista. Terveydentila tai muu kyvyttömyys valintojen tekemiseen voivat maksukyvyn ohella aiheuttaa tosiasiallisen esteen hakeutua käyttämään yhdenvertaisesti EU- tai ETA -alueella tai
Sveitsissä tarjottavia terveydenhuollon palveluja.
Vastavuoroisesti kaikilla maakunnan järjestämisvastuulle kuuluville terveydenhuollon palvelujen tuottajilla olisi velvollisuus ottaa vastaan toisesta EU- tai ETA -valtiosta tai Sveitsistä hoitoon hakeutuvia henkilöitä.
Maakunnan olisi järjestettävä hoito tällaiselle henkilölle ilman syrjintää
samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvalle. Henkilö
maksaisi maakunnalle hoidon tosiasiallisesta järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, joista henkilö voi hakea korvausta kotivaltionsa sosiaaliturvajärjestelmästä. Tähän ei ehdoteta muutosta muuten kuin, että
vastaanottava taho olisi maakunta kunnan sijasta.
EU- tai ETA -valtiossa tai Sveitsissä käytettyjen terveydenhuollon palvelujen korvaamisen yleisenä edellytyksenä olisi, että kustannusten aiheuttanut terveyspalvelu kuuluisi terveydenhuoltolain 7 a §:ssä tarkoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja että henkilö olisi maksanut kaikki EU- tai ETA -valtiossa tai Sveitsissä käyttämiensä terveyspalvelujen kustannukset paikalliselle palveluntuottajalle.
Kaupunginhallitus katsoo, että lakiesitysluonnoksessa mainittu kohta
valmisteilla olevan valinnanvapauslain 15 §:n mukaisista suoran valinnan palveluista aiheutuneiden kustannusten korvausperiaatteesta ilman muita edellytyksiä, on oikean suuntainen mutta suoran valinnan
palvelun määrittely riittämätön. Sen arviointi, millainen hoito kuuluu ulkomailla annettuna suoran valinnan palveluihin voi aiheuttaa tulkintavaikeuksia, koska lausunnolla olleessa valinnanvapauslakiluonnoksessa ei ole riittävän täsmällisesti määritelty suoran valinnan palveluja.
Muiden terveyspalvelujen korvaamisen edellytyksenä olisi henkilön hoidon ja palvelutarpeen arviointi maakunnan liikelaitoksessa tai että vastaava arviointi olisi tehty EU- tai ETA -valtiossa tai Sveitsissä, ja että
henkilön terveyspalvelu olisi sama tai vastaava kuin hänelle maakunnan liikelaitoksen tekemän hoidon- tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella olisi Suomessa järjestetty. Muiden terveyspalvelujen korvaamisen edellytyksenä voisi olla lakiehdotuksen mukaan myös henkilölle
myönnetty lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuva lähete.
Maakunnan liikelaitoksen hoidon ja palvelutarpeen arviointi olisi tehtävä
myös jälkikäteen, kun potilas hakee kustannuksiin korvauksia. Myös
toisessa EU- tai ETA -valtiossa tai Sveitsissä toteutettu lääketieteellisesti vastaava henkilöä koskeva yksilöllinen hoidon ja palvelutarpeen
arviointi hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaan terveyspalvelujen
korvaamisen edellytyksenä. Sen arviointi, vastaako toisessa EU- tai
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ETA -valtiossa tai Sveitsissä lääketieteellisesti tehty yksilöllinen hoidonja palvelutarpeen arviointi vastaavaa maakunnan liikelaitoksen tekemää arviointia, voi aiheuttaa tulkinnallisia vaikeuksia. Lääketieteelliseen
tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuva hoidon- ja palvelutarpeen
arviointi ei ole aina lähtökohtaisesti sama riippuen siitä tehdäänkö arviointi Suomessa vai jossain toisessa valtiossa. Kaupunginhallitus katsoo, että myös tämä kohta tulee täsmentää lakiin.
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan jos henkilölle olisi myönnetty
suoran valinnan palvelujen tuottajalta maksuseteli tai maakunnan liikelaitoksesta asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, oikeuttaisivat nämä terveyspalvelusta aiheutuneen kustannuksen korvaukseen. Henkilön olisi näissäkin hoitoon hakeutumisen tilanteissa maksettava palvelun kustannukset EU- tai ETA -valtiossa tai Sveitsissä ensin itse, ja hän
saisi korvauksen kustannuksista näille määritellyn arvon mukaisesti jälkikäteen maakunnalta. Kaupunginhallitus katsoo, että tämä edellyttää
huomattavaa oheisviestintää väestölle, koska ulkomailla annettujen terveyspalvelujen kustannuksina korvattaisiin vain terveyspalveluja. Kuitenkin hallituksen esitysluonnoksessa valinnanvapauslainsäädännöksi
asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti mahdollistaa myös sosiaalihuollon palvelujen hankinnan palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnin perusteella.
Kaupunginhallitus pitää kannatettavana sitä, että lakiesitysluonnoksen
ehdotus ainoastaan EU- ja ETA-valtiossa ja Sveitsissä terveyspalvelujen käyttö ja sairaanhoidon saaminen korvattaisiin. Muissa valtioissa
terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneita kustannuksia ei jatkossa enää
korvattaisi. Tämä selkiyttää nykyistä tilannetta. Tähän saakka kolmansissa valtioissa annetun hoidon kustannuksista on voinut hakea jälkikäteen valtiolta (Kelasta), jos henkilö on joutunut sairauden, raskauden tai
synnytyksen takia hoitoon tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana.
Kaupunginhallitus toteaa, että hoitoon hakeutuminen EU- tai ETA -valtioon tai Sveitsiin saattaa lisääntyä, koska henkilö saa maakunnalta
hoidon todellisten kustannusten mukaisen korvauksen hoidostaan em.
valtioissa, mutta kuitenkin enintään sen, mitä vastaava hoito maakunnan järjestämänä olisi maksanut asiakasmaksulla vähennettynä. Tämä
saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että hoitoon pääsy maakunnan palveluihin nopeutuu jossain määrin, jos osa maakunnan hoitovastuulla
olevista potilaista hakeutuu hoitoon ulkomaille. Merkitys lienee kuitenkin varsin vähäinen.
Kaupunginhallitus pitää kannatettavana hallituksen esitysluonnokseen
sisältyvää lisäystä maakunnan oikeudesta saada korvausta valtion varoista (Kelalta) kustannuksista, jotka aiheutuvat Suomessa kotikuntaa
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denhuoltolain (sen 70 §), lastensuojelulain ja tartuntatautilain perusteella. Aikaisemmin korvauskäytäntö on ollut hyvin tulkinnanvarainen, koska korvauksen maksamiselle kotikuntaa vailla olevalle, edellä tarkoitetuissa tilanteissa, ei ole ollut lain tukea.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö 6.3.2017
Social- och hälsovårdsministeriet, Begäran om utlåtande 6.3.2017
Rajalaki, Hallituksen esitys laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Rajalaki, ruotsi
Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kaupunginhallitukelle hallituksen
esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja
sairausvakuutuslain muuttamisesta Allekirjoitettu

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveysministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Suomessa voimassa olevalla lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta
(1201/2013, Rajalaki) on saatettu voimaan Euroopan unionin (EU) direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa
(2011/24/EU, potilasdirektiivi). Rajalaissa on otettu huomioon EU:n jäsenmaissa suoraan sovellettavat Euroopan parlamentin ja neuvoston
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetut asetukset (EU astus 883/2004 ja EU -asetus 987/2009).
Rajalaissa säädetään kattavasti erilaisista rajat ylittäväistä hoitoon hakeutumisen, äkillisen sairastumisen sekä niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta, kun hoito annetaan toisessa EU- tai Euroopan
talousalueen (ETA) valtiossa tai Sveitsissä tai edellä mainittuihin valtioiPostiosoite
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hin kuulumattomassa valtiossa (ns. kolmas valtio). Rajalaissa säädetään vastaavasti toisesta EU- tai ETA -valtiosta tai Sveitsisä tulevan
henkilön oikeudesta hakeutua käyttämään Suomen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluja.
Hallituksen esitykseen sisältyy lähinnä rajalain säännösten päivittämiseen liittyviä teknisluontoisen ja terminologisia muutoksia, jotka johtuvat vireillä olevasta kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta (sote-uudistus). Sote-uudistuksella on tarkoitus siirtää
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille.
Hallituksen esityksen mukaan Rajalaki koskisi jatkossakin vain terveyspalveluja. Hallituksen esitys on valmisteltu osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon perustamista.
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on valmisteltu lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöä, uudistetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä siirretään
valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakunnille.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan EU- ja ETA -valtiossa ja Sveitsissä
terveyspalveluja käyttäneelle henkilölle maksettavien korvausten maksamista samoin perustein, kuin jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa
maakunnan järjestämiä terveyspalveluja. Muissa valtioissa henkilölle
aiheutuneita kustannuksia ei enää korvattaisi. Esityksessä ehdotetaan
myös, että maakunnat vastaisivat asukkailleen näissä valtioissa terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi ehdotetaan valtion korvauksen laajentamista koskemaan lastensuojelulain,
mielenterveyslain ja tartuntatautilain, terveydenhuoltolain 70 §:n soveltamisesta johtuvia tilanteita, joissa maakunta on järjestänyt sairaanhoitoa kotikuntaa vailla olevalle henkilölle.
Valinnanvapautta koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausunnolla ja lausuntoaika päättyi 28.3.2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamista koskevasta hallituksen esityksestä pyydettiin erikseen lausunnot syksyllä 2016. Soten monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva valmistelutyö jatkuu ministeriöissä reformiministeriryhmän 21.12.2016 ilmaisemien suuntaviivojen mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kirjeellään 10.3.2017 jakelussa
mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) ja
sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausunnot mahdollisimman pian ja
kuitenkin viimeistään12.4.2017 klo 16.15 mennessä. Aikataulun kiireellisyydestä johtuen lausunto on käsiteltävä tässä kokouksessa.
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Lausunto on valmisteltu sosiaali- ja terveysviraston antaman lausunnon
perusteella (liite 5) ja lopullinen kaupungin lausunto on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö 6.3.2017
Social- och hälsovårdsministeriet, Begäran om utlåtande 6.3.2017
Rajalaki, Hallituksen esitys laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Rajalaki, ruotsi
Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kaupunginhallitukelle hallituksen
esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja
sairausvakuutuslain muuttamisesta Allekirjoitettu

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Sosiaali- ja terveysministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysvirasto
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§ 364
Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan
virkaan ottaminen
HEL 2017-002762 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja
päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian
erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista
lukien.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet
1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan valittu

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Terveysja päihdepalvelujen johtaja suorittaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Samassa yhteydessä nykyisen sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeet muutettiin sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien johtajien virkanimikkeiksi. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista
täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.

Viran hakumenettely
Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustamisen yhteydessä
21.11.2016, 1047 § kaupunginhallitus päätti, että virat täytetään sisäisesti ilman julkista hakumenettelyä. Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virka oli kaupungin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 30.11.–
19.12.2016. Virkaan ei tällöin ollut sellaisia hakijoita, jotka olisivat täyttäneet kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset sille, että virat olisi voitu täyttää ilman julkista hakua. Tästä syystä
kaupunginhallitus päätti 13.2.2017, 152 § julistaa viran julkisesti haettavaksi. Samalla se kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.
Terveys- ja päihdepalvelujohtajan virka oli julkisesti haettavana 15.2.–
6.3.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.2.2017 sekä Metro-lehdessä 15.2.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä
Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa.
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Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta organisaation operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä
muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja
neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö
edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lisäksi edellytettiin, että hakijalla tulee olla riittävä tuntemus kyseisen palvelukokonaisuuden
palveluista.
Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Valintaprosessi
Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa
kuusi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto hakijoista.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: Mia
Laiho, Hannele Ridanpää ja Leena Turpeinen. Haastatelluista Leena
Turpeinen oli haastateltu virkaan jo aiemmin 10.1.2017, viran ollessa
sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä.
Haastattelut suorittivat 13.3.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toimialan hallintojohtaja Tiina Mäki ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman
kaupunginkansliasta, sekä 15.3.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja
hallintojohtaja Tiina Mäki.
Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella saatiin riittävät tiedot hakijoiden osaamisesta, kokemuksesta ja soveltuvuudesta, joten toista
haastattelukierrosta tai henkilöarviointeja ei ollut tarpeen järjestää.
Hakija Mia Laiho on suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2014. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 ja sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen executive MBA-tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2013.
Hakija Laiho on toiminut vuodesta 2013 sosiaali- ja terveysviraston päivystystoiminnoista vastaavana johtajalääkärinä. Aiemmin hän on toiminut terveyskeskuksen Malmin päivystyssairaalan ylilääkärinä, apulaisylilääkärinä Malmin päivystyspoliklinikalla, sekä apulaisylilääkärinä,
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osastonlääkärinä ja sairaalalääkärinä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.
Hakija Laihon vahvuutena on kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhden keskeisen osa-alueen, päivystyksen esimies- ja johtamistehtävistä, sekä osallistuminen sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiseen ja
Malmin uuden päivystyssairaalan käyttöönottoon. Hän tuntee myös hyvin Helsingin kaupungin toiminnan ja yhteistyötahot.
Hakija Hannele Ridanpää on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2007. Lisäksi hän on suorittanut
opistotasoisen sairaanhoitajan tutkinnon Vaasan terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1994.
Hakija Ridanpää on toiminut vuodesta 2014 JIK (Jalasjärvi, Ilmajoki,
Kurikka) peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajana. Liikelaitoskuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, vanhustenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon
palvelut. Aiemmin Ridanpää on toiminut liikelaitoskuntayhtymän hallintojohtajana, suunnittelija / hankekoordinaattorina Vaasan sairaanhoitopiirissä sekä yritysneuvojana Vaasan seudun Kehitys Oy:ssä.
Hakija Ridanpään vahvuutena on monipuolinen kokemus sosiaali- ja
terveyspalvelujen hallinnosta ja johtamistehtävistä, sekä kokemus palvelurakenteeseen toteutettujen muutosten läpiviemisestä.
Hakija Leena Turpeinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 ja hän on valmistunut psykiatrian erikoislääkäriksi filosofian Tampereen yliopistosta vuonna 1999.
Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2014.
Hakija Turpeinen on toiminut vuodesta 2015 sosiaali- ja terveysviraston
terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön viransijaisena ja vuodesta
2016 avoimen viran hoitajana. Varsinaisessa virassaan sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalvelujen toimistopäällikkönä hän toimi vuodesta 2014 alkaen. Aiemmin hän on toiminut johtajapsykiatrina
ja ylilääkärinä Helsingin kaupungilla, sekä ylilääkärinä Vaasan sairaanhoitopiirissä.
Hakija Turpeisen vahvuutena on pitkä kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen esimies- ja johtamistehtävistä, Helsingin kaupungin toiminnan
ja yhteistyötahojen hyvä tuntemus sekä kokemus palvelurakenteen
muutoksista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta.
Kaikilla kolmella hakijalla on kokemusta sosiaali- ja terveyspalvelujen
johtamisesta ja hallinnosta sekä muutosten läpiviemisestä toimialalla.
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Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä
englannin kielen taito.
Perustelut valintaesitykselle
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien toimintaa sekä vastata
niiden tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esittämään terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan Leena Turpeista.
Leena Turpeisen valintaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajaksi puoltaa hänen terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkönä kahden vuoden aikana osoittama kykynsä johtaa palvelukokonaisuuden toimintaa
tuloksekkaasti. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaali- ja
terveystoimen alalla ja näyttöjä menestyksekkäästä toiminnasta myös
aiemmissa tehtävissään. Turpeisella on lisäksi laaja-alainen näkemys
sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden uudistamisen suuntaviivoista.
Hänen toimintatapansa on verkostoituva ja hän on osoittanut omaavansa hyvät yhteistyötaidot.
Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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Liitteet
1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan valittu

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 338
HEL 2017-002762 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.04.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura
Rissasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 365
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka

3.4.2017

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

5.4.2017

johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

7.4.2017

apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- kansliapäällikkö/U
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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- toimitusjohtaja
henkilöstökassatoimikunta
toimialajohtajat
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 366
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 367
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
vs. kaupunginjohtaja
- muut asiat

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 368
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi Länsimetro Oy:n rahankäytön ja rakennustoimien valvonnasta
HEL 2016-013898 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Käsittely
Esteelliset: Tuula Saxholm, Pekka Sauri
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 14.12.2016 Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottamista kaupunginvaltuusto hyväksyi
samalla seuraavan toivomusponnen:
’Hyväksyessään uuden lainan Länsimetro Oy:lle Helsingin kaupunki
pyrkii valvomaan rahankäyttöä ja rakennustoimia kaikin mahdollisin tavoin niin, että rakennustyöt ja rahankäyttö pysyvät sovituissa raameisPostiosoite
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sa. Toivomus on, että myös kansalaiset saavat tietoa kaupunkimme
(veroeurojen) rahankäytöstä, koskien länsimetroa ja sen toteutusta.’
(Tuomo Valokainen)
Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Helsingin kaupunki omistaa Länsimetro Oy:stä 15,6 %:a. Loput yhtiön
osakkeet omistaa Espoon kaupunki. Helsingin kaupunki käyttää omistajan päätösvaltaa yhtiön yhtiökokouksissa yhdessä enemmistöomistaja Espoon kanssa. Lisäksi omistajien solmimassa osakassopimuksessa
on sovittu muun muassa yhtiön hallitusten jäsenten nimeämisestä. Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhtiön
hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen varapuheenjohtajaksi. Osakassopimuksessa on sovittu myös yhtiön omistajien välisen kustannusjaon
periaatteet rakentamis-sekä käyttövaiheen osalta.
Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen lausunto.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin
kaupunki valvoo Länsimetro Oy:n rahankäyttöä sekä länsimetron rakentamista Länsimetro Oy:n hallituksessa olevien edustajiensa kautta.
Länsimetro Oy on teettänyt toiminnastaan ulkopuolisen selvityksen,
jossa on käsitelty mm. rahankäyttöä ja rakentamista sekä hankkeen
ensimmäisen vaiheen viivästymistä. Julkinen osa raportista tuodaan
kaupunginhallituksen konsernijaostolle tiedoksi sen valmistuttua.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

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

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
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Päätöshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.03.2017 § 45
HEL 2016-013898 T 00 00 03

Lausunto
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki valvoo Länsimetro Oy:n rahankäyttöä sekä länsimetron rakentamista Länsimetro Oy:n hallituksessa olevien edustajiensa kautta. Länsimetro Oy on teettänyt toiminnastaan, ml. rahankäyttö ja
rakentaminen, ulkopuolisen selvityksen, jota Länsimetro Oy:n hallitus
käsittelee alkuvuonna 2017 ja jonka mahdollisesta laajemmasta jakelusta samassa yhteydessä sovitaan.
HKL omalta osaltaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa on mm.
HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisten palvelusopimusten puitteissa tehnyt
yhteistyötä Länsimetro Oy:n kanssa niissä länsimetron toteuttamiseen
liittyvissä tehtävissä, joissa HKL:n palveluita on tarvittu. Tämä yhteistyö
tapahtuu keskinäisten sopimusten mukaisessa järjestyksessä ja sovitun hinnoittelun puitteissa.
HKL tulee jatkossa operoimaan länsimetroa ja vastaamaan metroasemien ja radan ylläpidosta toisaalta HSL:n ja toisaalta Länsimetro Oy:n
kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen mukaisesti. Kaikki nämä sopimusjärjestelyt ovat julkisia Helsingin kaupungin normaalien käytäntöjen mukaisesti.
HKL valmistautuu sopimusten puitteissa länsimetron käynnistymiseen
ja tekee käynnistymisen osalta tiivistä yhteistyötä Länsimetro Oy:n
kanssa.
Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
yrjo.judstrom(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksi
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§ 369
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
13 ja 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
yleisten töiden lautakunta
ympäristölautakunta

30.3.2017
4.4.2017
4.4.2017

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
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

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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§ 370
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 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
Helsingin kaupungin työterveys -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
Työterveys Helsinki
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- toimitusjohtaja

Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 371
Maankäyttösopimus ja esisopimus Asunto Oy Neitsytsaarentien ja
Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa (asemakaavamuutos nro 12429
HEL 2017-002396 T 10 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 54.
kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54053 tonttien nrot 1 ja 2 omistajan Asunto Oy Neitsytsaarentien sekä tontin nro 3 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistöjen luovutuksesta, samoin
tekemään niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sopimus ja esisopimus
Kaavamuutosehdotus nro 12429

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Asunto-osakeyhtiö Neitsytsaarentie
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Mustalahdentie 3

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

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Maanomistus
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Tontit 54053/1 ja 2 omistaa Asunto Oy Neitsytsaarentie. Tontin
54053/3 omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3. Kaupunki
omistaa puisto- ja katualueet.
Voimassa oleva asemakaava
Korttelissa on voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu
1.7.1970. Asemakaavassa tontit 1 ja 2 on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontti 3 on merkitty kuulumaan
moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeseen (AM).
Asemakaavan muutosehdotus
Kortteliin on maanomistajien aloitteesta laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 12429, jonka hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 8.11.2016 kaupunginhallitukselle. Asemakaavan muutos mahdollistaa 10 650 k-m²:n suuruisen lisärakentamisen.
Maankäyttösopimus ja esisopimus
Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajille merkittävää hyötyä, joten
tonttiosasto on käynyt kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän
päätöksen mukaiset neuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena maanomistajien kanssa esitetään tehtäväksi
kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan nämä sitoutuvat
suorittamaan kaupungille 1 180 000 euron korvauksen osallistumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.
Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvistä aluejärjestelyistä. Kaupunki luovuttaa maanomistajille yhteensä 1 274 m² puistoaluetta liitettäväksi tontteihin. Maanomistajat maksavat kaupungille tontinosista yhteensä 1 316 500 euroa.
Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja
noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.
Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
Postiosoite
PL 1
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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

14/2017

70 (161)

Kaj/1
10.04.2017

1
2

Sopimus ja esisopimus
Kaavamuutosehdotus nro 12429

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Asunto-osakeyhtiö Neitsytsaarentie
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin
Mustalahdentie 3

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

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 109
HEL 2017-002396 T 10 01 00

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54053 tonttien
1 ja 2 omistajan Asunto Oy Neitsytsaarentien sekä tontin 3 omistajan
Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa liitteen 3 mukainen
maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
(MA154-8)
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442
tapio.laalo(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 09 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 372
Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle
(Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274)
HEL 2017-003008 T 10 01 01 00

Esitys
A
Kaupunginhallitus päätti varata 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevan korttelin nro 49273
ohjeelliset asuntotontit nro 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 ja 12 yhteisesti Hartela
Etelä-Suomi Oy:lle, Saraco D&M Oy:lle, Asuntosäätiön Asumisoikeus
Oy:lle ja A-Kruunu Oy:lle 31.12.2020 saakka liitteenä 1 olevasta tonttiluettelosta ilmenevin ja seuraavin ehdoin:
1
Varausalue on toteutettava (suunniteltava ja rakennettava) kokonaisuudessaan valmiiksi varauksensaajien yhteistyönä.
Varauksensaajien on toteutettava kaikki varatut tontit valmiiksi
31.12.2021 mennessä.
Kaupunki voi hakemuksen perusteella varauksensaajista riippumattomasta ja perustellusta syystä pidentää mainittua määräaikaa.
2
Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu korttelin 49273 tonttien 1, 2, 4 ja 12 osalta.
Arkkitehtuurikutsukilpailu tulee järjestää (voittaja valita) viimeistään
noin vuoden kuluessa kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksestä.
Valitsematta jääneitä kilpailuehdotuksia tulee kaupungin niin edellyttäessä hyödyntää kilpailualueiden ulkopuolisilla tonteilla.
Muiden kuin edellä mainittujen tonttien osalta kaupungilla on oikeus
edellyttää, että varauksensaajat hyväksyttävät kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan kiinteistöviraston tonttiosastolla ennen suunnittelun
aloittamista.
Edelleen kaupungilla on oikeus näiden tonttien osalta edellyttää, että
varauksensaajat laativat kohteen kaupunkikuvallisia ja muita perusratkaisuja sekä laatutasoa kuvaavan viitesuunnitelman ennen varsinaisen
rakennussuunnittelun aloittamista. Viitesuunnitelma on tällöin hyväksytettävä kaupungilla.
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

14/2017

72 (161)

Kaj/2
10.04.2017

Hankkeiden jatkosuunnittelun ja rakentamisen tulee tapahtua voittaneiden ehdotusten/hyväksyttyjen viitesuunnitelmien mukaisesti tai vähintäänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen sekä
kiinteistöviraston tonttiosaston tai asunto-osaston (Hitas-kohteet) hyväksymien rakennussuunnitelmien mukaisesti.
3
Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49273/13. Varauksensaajat ovat
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön
noudattaman omakustannusperiaatteen.
Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunuvuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ottaen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita.
Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä.
4
Varauksensaajien on toteutettava tontit hakemuksessaan ilmoittamiensa kehittämisteemojen mukaisesti.
Kehittämisteemojen jatkosuunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten alue-, yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.
Varauksensaajien tulee riittävällä tavalla raportoida ja todentaa kehittämisteemojen toteutuminen.
5
Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon myymällä luovutettavat
tontit hinnoitellaan prosenttiperusteisesti varauksensaajien hakemuksessaan ilmoittaman prosenttiosuuden perusteella. Tontin myyntihinta
muodostuu siten prosenttiosuudesta tontille rakennettavien asuntojen
ja muiden tilojen yms. yhteenlasketusta velattomasta myyntihinnasta.
Varauksensaajien ilmoittama prosenttiosuus ilmenee liitteenä 1 olevasta tonttiluettelosta.
Varauksensaajat sitoutuvat mainittuun prosenttiosuuteen.
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Tonttikauppa tehdään ennen tontin rakentamisen aloittamista perustuen tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. arvioituun kokonaismarkkinahintaan. Kauppahinta on näin ollen kokonaismarkkinahinta kerrottuna edellä mainitulla prosenttiluvulla.
Kauppahinta määritetään tonttikohtaisesti, eli jokaiselle tontille erikseen, käyttäen kaikkien tonttien osalta samaa prosenttilukua.
Mikäli tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteutuva kauppahinta (yhteenlaskettu velaton myyntihinta) ylittää tontin
kauppahinnan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, maksetaan
tontista lisäkauppahintaa vastaavasti.
Mikäli asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteutuva kauppahinta (yhteenlaskettu velaton myyntihinta) puolestaan alittaa tontin kauppahinnan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, ei kauppahintaa palauteta.
Kaupunki voi seuraamuksitta määrätä varauksen päättymään, mikäli
varauksensaajat muuttavat mainittua prosenttiosuutta.
Prosenttiosuudesta voidaan kuitenkin poiketa erityisen painavin sekä
varauksensaajista riippumattomin perustein. Perusteiden tulee kaikissa
tilanteissa olla sellaisia, että niillä voidaan objektiivisesti arvioiden katsoa olevan huomattava vaikutus tonttien arvoon.
6
Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -ehdoin.
Ryhmärakennuttamiseen varattavat Hitas-ehdoin toteutettavat tontit toteutetaan tästä poiketen Hitas II -ehdoin.
7
Varauksensaajien on noudatettava lisäksi liitteinä olevia
- Yleisiä varausehtoja.
- Hitas-tuotannon osalta Hitas-lisäehtoja.
- Hitas-ehdoin toteutettavan ryhmärakennuttamisen osalta ryhmärakennuttamisessa noudatettavia Hitas-lisäehtoja.
- Kruunuvuorenrannan alueellisia lisäehtoja.
- Kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille.
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8
Varaus tulee voimaan, kun varauksensaajat ovat toimittaneet allekirjoitettuna liitteeseen 5 sisältyvän Kruunuvuorenrannan alueellisten lisäehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen.
9
Tonttien luovuttamisesta ja luovutusehdoista päättää myöhemmin kaupungin toimivaltainen toimielin tai viranhaltija.
10
A-Kruunu Oy:n tulee toteuttaa tontti 49273/5 tai 49273/11 30.11.2015
päivätyn Kehittyvä Kerrostalo -hakemuksensa ”Ryhmävuokraus” mukaisesti.
Kehittyvä Kerrostalo -hanke on toteutettava tarvittavilta osin yhteistyössä muiden varauksensaajien kanssa ja osana korttelin 49273 toteutusta.
Hankkeessa noudatetaan liitteenä 7 olevia Kehittyvä kerrostalo -hankkeen lisäehtoja.
Lopuksi kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeutetaan tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.
B
Kaupunginhallitus päätti varata 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevan korttelin nro 49274
ohjeelliset asuntotontit nro 1-10 yhteisesti Peab Oy:lle, TA-Yhtymä
Oy:lle/TA-Asumisoikeus Oy:lle ja Alkuasunnot Oy:lle 31.12.2020 saakka liitteenä 1 olevasta tonttiluettelosta ilmenevin ja seuraavin ehdoin:
1
Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu korttelin 49274 tonttien 49274/1, 2, 3, 9 ja 10 osalta.
2
Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49274/11. Varauksensaajat ovat
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön
noudattaman omakustannusperiaatteen.
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Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunuvuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ottaen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita.
Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä.
3
Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdassa A tarkoitettuja varausehtoja 1 - 9.
C
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tarvittaessa tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.
D
Kaupunginhallitus toteaa, etteivät liitteestä 8 ilmenevät hakemukset
johda toimenpiteisiin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tonttiluettelo
Yleiset varausehdot
Hitas-tuotannossa noudatettavat lisäehdot
Ryhmärakennuttamisessa noudatettavat Hitas-lisäehdot
Kruunuvuorenrannan alueelliset lisäehdot
Tonttiosaston toimintaohje (11.8.2016)
Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden lisäehdot
Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta
Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta
Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
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Varauksensaajat

Hakijat, joille ei esitetä varausta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 10
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I -alueelta esitetään varattavaksi
kahdeksan tontin kokonaisuus korttelista 49273 Hartela Etelä-Suomi
Oy:lle, Saraco D&M Oy:lle, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle ja AKruunu Oy:lle ja kymmenen tontin kokonaisuus korttelista 49274 Peab
Oy:lle, TA-Yhtymä Oy:lle / TA-Asumisoikeus Oy:lle ja Alkuasunnot
Oy:lle.
Tonteille toteutetaan monipuolisesti eri rahoitus- ja hallintamuotoja.
Tonttikokonaisuudet ovat olleet haettavissa kahden tai useamman hakijan muodostamille hakijayhteenliittymille yleisen varauskierroksen yhteydessä erillisin hakuehdoin keväällä 2016.
Esittelijän perustelut
Hakumenettely
Kiinteistöviraston tonttiosasto järjesti 15.4.2016 - 13.6.2016 Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n kortteleita 49273 (hakualue 1) ja 49274
(hakualue 2) koskevan hakumenettelyn yleisen varauskierroksen yhteydessä. Kyseessä oli uudentyyppinen hakumenettely tontinvaraajien
valitsemiseksi, jossa hakijoita pyydettiin ilmoittamaan mahdollisten
asuntorakentamisen kehittämisteemojen lisäksi myös indikatiivinen hinta sääntelemättömään asuntotuotantoon varattaviksi esitettäville tonteille. Hinta pyydettiin ilmoittamaan prosentteina tontille toteutettavien
asuntojen ym. tilojen velattomasta myyntihinnasta.
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Tonttien suuren rakennusoikeuden määrän, toiminnallisten ominaisuuksien ja kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden vuoksi tontit ilmoitettiin kahden tai useamman toimijan muodostamien hakijakonsortioiden haettaviksi.
Hakuehdot
Hakuohjeessa asetettiin ehdot kaupunginvaltuuston hyväksymään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmaan perustuvista alustavista
rahoitus- ja hallintamuodoista, arkkitehtuurikutsukilpailusta ja muista
suunnittelun laadun varmistamista koskevista velvoitteista sekä sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa noudatettavasta hinnoittelumekanismista.
Alustavat rahoitus- ja hallintamuodot sisälsivät sääntelemätöntä omistusasuntotuotantoa, välimuodon tuotantoa (Hitas tai asumisoikeus),
valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (pitkä korkotuki) ja nuoriso- tai
opiskelija-asumista.
Varauksensaajia pyydettiin hakemuksissaan esittämään tonttien toteuttajat, niiden rahoitus- ja hallintamuodot sekä alustavan toteutusjärjestyksen ja -aikataulun. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavien tonttien hinnoittelussa
käytettävä prosenttiosuus tontille toteutettavien asuntojen ja muiden tilojen velattomista myyntihinnoista. Hakijat saivat esittää myös mahdolliset kehittämisteemansa.
Arviointikriteerit
Hakuohjeen mukaisesti arviointi suoritettiin kokonaisarviointina. Arvioinnissa ilmoitettiin otettavan huomioon muun muassa seuraavat asiat:
- Yhteenliittymän ja sen esittämän hankkeen yleinen uskottavuus ja
monipuolisuus.
- Kaupungin yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden sekä Kruunuvuorenrannan alueen rakentamiselle asetettujen maankäytöllisten ja muiden tavoitteiden toteutuminen.
- Tonttikohtainen toteutusjärjestys ja -aikataulu.
- Yhteenliittymän kunkin toimijan alustava toteutuskohde/-alue.
- Hakemuksessa mahdollisesti esitetyt asuntorakentamisen kehittämisteemat (esim. energiatehokkuus, älykkäät talotekniset ratkaisut, asuntosuunnittelun innovaatiot, kohtuuhintaisuutta edistävät ratkaisut jne.) ja
muut innovaatiot.
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- Tonttihinnan perusteena käytettävän prosenttiosuuden suuruus.
Hakemukset
Hakemuksia saatiin kahdeksalta konsortiolta, yhteensä 10 kappaletta.
Hakemuksen jättivät seuraavat hakijakonsortiot:
1) Hartela Etelä-Suomi Oy, Saraco D&M Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy ja A-Kruunu Oy (kortteli 49273)
2) Peab Oy, TA-Yhtymä Oy / TA-Asumisoikeus Oy ja Alkuasunnot Oy
(korttelit 49273 ja 49274)
3) Bonava Suomi Oy, Hartela Etelä-Suomi Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr ja Avara Oy (kortteli 49274)
4) Larmix Group Oy ja Larmix Oy (kortteli 49273)
5) Kruunuasunnot Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Fira Oy, Alkuasunnot
Oy sekä Yrjö ja Hanna -säätiö sr / Asoasunnot Uusimaa Oy (korttelit
49273 ja 49274)
6) AVAIN Yhtiöt tytäryhtiöineen ja YIT Rakennus Oy (kortteli 49273)
7) EKE-Rakennus Oy, Kiinteistö Oy M2 -Kodit (Y-Säätiö), Asuntoverstas Kiinteistökehitys Oy ja Athos ry (kortteli 49273)
8) NCC Suomi Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, SATO Oyj, Taaleri
Kiinteistökehitysrahasto ky, A-Kruunu Oy ja Nuorisosäätiö sr (kortteli
49274).
Neuvottelut
Neuvotteluihin kutsuttiin yhteensä viisi parhaaksi arvioidut hakemukset
esittänyttä hakijakonsortiota; edellä mainitut hakijakonsortiot 1 - 3 ja 5 6, liite 9. Näiden hakijakonsortioiden hakemuksissa arvioitiin sellaisenaan ja / tai jatkoneuvottelujen perusteella tehtävien tarkennusten myötä olevan potentiaalia johtaa varausesitykseen. Hakijakonsortioita 4, 7
ja 8 ei siten kutsuttu jatkoneuvotteluihin.
Jatkoneuvotteluista jätettiin pois hakijakonsortiot 4, 7 ja 8, joiden hakemukset olivat hakuohjeen vastaisia tai joiden hakemuksilla ei asetetut
arviointikriteerit huomioiden katsottu olevan mahdollisuuksia tulla esitetyiksi varauksensaajiksi.
Neuvottelujen ulkopuolelle jääneet hakemukset
Larmix Group Oy:n ja Larmix Oy:n hakemuksessa ei ollut esitetty tonttien rahoitus- ja hallintamuotoja eikä kehittämisteemoja. Hakijan esittäPostiosoite
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mä sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tonttien hinnoittelun
perusteena käytettävä prosenttiosuus on 22 %. Hakija ei täyttänyt hakuohjeen vaatimusta yhteenliittymän kokoonpanosta (vähintään kaksi
toisistaan erillistä toimijaa).
EKE-Rakennus Oy, Kiinteistö Oy M2 -Kodit (Y-Säätiö), Asuntoverstas
Kiinteistökehitys Oy ja Athos ry ovat kehittämisteemoina esittäneet
muun muassa yhteisöllisyyttä ja monisukupolvista asumista tukevien
yhteistilojen kehittämistä ja sähköistä asukasmuutostöiden hallintajärjestelmää. Hakijan esittämät rahoitus- ja hallintamuodot ovat poikenneet jonkin verran hakuohjeessa ilmoitetuista. Hakijan esittämä sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tonttien hinnoittelun perusteena
käytettävä prosenttiosuus on myyntihintojen perusteella 8 - 18,2 %:n
välille asettuva osuus, joka on hakuohjeen vastainen. Esitetty hinnoittelumekanismi olisi todennäköisesti johtanut siihen, ettei tonttihinnoittelu
olisi vastannut tonttien käypää arvoa.
NCC Suomi Oy, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, SATO Oyj, Taaleri
Kiinteistökehitysrahasto ky, A-Kruunu Oy ja Nuorisosäätiö sr ovat esittäneet kehittämisteemoinaan ekologisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä seikkoja. Hakijan esittämät rahoitus- ja hallintamuodot ovat poikenneet jonkin verran hakuohjeessa ilmoitetuista. Hakijan esittämä sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tonttien hinnoittelun perusteena
käytettävä prosenttiosuus on 12,15 %, joka olisi kiinteistöviraston tonttiosaston arvion mukaan merkinnyt tonttien hinnan jäämistä alle käyvän
arvon.
Korttelin 49273 varauksensaajaksi esitettävän hakemus
Korttelin 49273 varauksensaajaksi esitetään Hartela Etelä-Suomi Oy:n,
Saracon D&M Oy:n, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja A-Kruunu
Oy:n muodostamaa hakijakonsortiota.
Hakemuksessa esitetyt rahoitus- ja hallintamuodot vastasivat hakuohjeessa ilmoitettuja alustavia rahoitus- ja hallintamuotoja. Hakijakonsortio on hakemuksessaan esittänyt toteuttavansa sääntelemättömän
omistusasuntotuotannon lisäksi asumisoikeusasuntotuotantoa, Hitasomistusasuntotuotantoa ryhmärakennuttamisena ja valtion tukemaa
vuokra-asuntotuotantoa (pitkä korkotuki).
Hakija on lisäksi esittänyt useamman kehittämisteeman: korttelitalon,
verkkokaupan palvelupisteen, pyöräilyä tukevat toiminnot ja yhteisen
sähköauton sekä valaistuksen viihtyisyyden ja käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.
Hakijan esittämä sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tonttien
hinnoittelun perusteena käytettävä prosenttiosuus on 18 %. Kortteleita
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koskevan ulkopuolisen arviolausunnon perusteella mainittu prosenttiosuus on käypä.
Korttelin 49274 varauksensaajaksi esitettävän hakemus
Korttelin 49274 varauksensaajaksi esitetään Peab Oy:n, TA-Yhtymä
Oy:n / TA-Asumisoikeus Oy:n ja Alkuasunnot Oy:n muodostamaa hakijakonsortiota.
Hakemuksessa esitetyt rahoitus- ja hallintamuodot vastasivat hakuohjeessa ilmoitettuja alustavia rahoitus- ja hallintamuotoja. Hakijakonsortio on hakemuksessaan esittänyt toteuttavansa sääntelemättömän
omistusasuntotuotannon lisäksi asumisoikeusasuntotuotantoa, valtion
tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (pitkä korkotuki), nuorisoasuntoja ja
mahdollisesti myös Hitas-omistusasuntotuotantoa.
Hakija on lisäksi esittänyt korttelissa toteutettavaksi kehittämisteemaksi
osallistavan suunnittelun.
Hakijan esittämä sääntelemättömän omistusasuntotuotannon tonttien
hinnoittelun perusteena käytettävä prosenttiosuus on 21,10 %. Kortteleita koskevan ulkopuolisen arviolausunnon perusteella mainittu prosenttiosuus on käypä.
Peab Oy:n, TA-Yhtymä Oy:n / TA-Asumisoikeus Oy:n ja Alkuasunnot
Oy:n hakijakonsortio jätti hakemuksen myös korttelista 49273. Hakemuksessa esitetyt rahoitus- ja hallintamuodot vastasivat pääosin hakuohjeessa asetettuja rahoitus- ja hallintamuotoja. Kehittämisteemaksi
oli esitetty sama kuin korttelille 49274. Tonttihinnoittelun perusteeksi
esitetty prosenttiosuus oli 23,10 %.
Muiden neuvotteluihin kutsuttujen hakemukset
Bonava Suomi Oy:n, Hartela Etelä-Suomi Oy:n, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n ja Avara Oy:n esittämät rahoitus- ja hallintamuodot poikkesivat hakuohjeessa asetetuista. Hakijakonsortio esitti
monipuolisesti erilaisia paljolti yhteisöllisyyteen liittyviä kehittämisteemoja. Hakijan esittämä prosenttiosuus oli 18 %.
Kruunuasunnot Oy:n, Rakennusliike Lapti Oy:n, Fira Oy:n, Alkuasunnot
Oy:n sekä Yrjö ja Hanna -säätiö sr / Asoasunnot Uusimaa Oy:n hakemuksessaan esittämät rahoitus- ja hallintamuodot poikkesivat hakuohjeessa asetetuista. Hakijakonsortio esitti hakemuksessaan kehittämisteemoiksi elinkaari- ja muuta esteettömyyttä sekä yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja. Hakijan esittämät prosenttiosuudet olivat 16 % (kortteli
49273) ja 14,5 % (kortteli 49274), mikä olisi merkinnyt tonttien hinnoittelua kuntalain vastaisesti alle käyvän arvon.
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AVAIN Yhtiöt Oy:n (tytäryhtiöineen) ja YIT Rakennus Oy:n hakemuksessaan esittämät rahoitus- ja hallintamuodot poikkesivat hakuohjeessa asetetuista, joskin hakija oli valmis neuvottelemaan poikkeamista.
Hakijakonsortio esitti kehittämisteemoina muun muassa energiatehokkuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä seikkoja. Hakijan esittämä prosenttiosuus oli 23 %, jota hakija tarkisti 19 %:iin neuvottelujen jälkeen.
Kehittyvä kerrostalo -hanke
Korttelin 49273 varauksensaajaksi esitettävään hakijayhteenliittymään
kuuluva A-Kruunu Oy on jättänyt Kehittyvä kerrostalo -työryhmälle
30.11.2015 päivätyn hakemuksensa. Hankkeen alustava nimi on ”Ryhmävuokraus”.
Konseptin tarkoituksena on tuottaa jaettavia vuokra-asuntoja ennalta
toisilleen tutuille tai tuntemattomille ryhmille. Konsepti vastaa pienien ja
edullisten asuntojen kysyntään tarjoamalla asukkaille enemmän ja monipuolisempia tiloja yhteisessä suuressa asunnossa edullisemmin kuin
pienissä yksittäisissä asunnoissa.
Kehittyvä kerrostalo -työryhmä puolsi hanketta 23.3.2016 pidetyssä kokouksessaan.
Ottaen huomioon Kruunuvuorenrannan hyvän ja konseptille sopivan sijainnin, ryhmävuokrauksen ja korttelin 49273 varauksensaajaksi esitettävän hakijakonsortion yhteneväiset yhteisöllisyyteen liittyvät teemat ja
konseptin korttelin 49273 kokonaisuutta edelleen monipuolistavan vaikutuksen esitetään, että ”Ryhmävuokraus”-konsepti toteutettaisiin Kehittyvä kerrostalo -hankkeena osana korttelia 49273.
Perustelut valinnoille
Hartela Etelä-Suomi Oy:n, Saracon D&M Oy:n, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja A-Kruunu Oy:n hakijakonsortion sekä Peab Oy:n, TAYhtymä Oy:n / TA-Asumisoikeus Oy:n ja Alkuasunnot Oy:n hakijakonsortion esittäminen varauksensaajiksi on perusteltua monipuolisen, uskottavan ja tasapainoisen kokonaisuuden sekä hyväksyttävän (käyvän)
tonttihinnoittelun saavuttamiseksi.
Kummatkin hakijakonsortiot esittävät toteuttavansa hakuohjeen mukaista ja siten myös kaupunginvaltuuston hyväksymään asumisen ja
siihen liittyvän maankäytön ohjelmaan perustuvaa rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa.
Hakijat toteuttaisivat monipuolista asumista; sääntelemätöntä omistusasuntotuotantoa, Hitas-tuotantoa, asumisoikeustuotantoa ja valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (pitkä korkotuki). Lisäksi osana kokoPostiosoite
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naisuutta toteutetaan myös ryhmärakennuttamista ja A-Kruunu Oy:n
Kehittyvä kerrostalo -hankkeen myötä myös uudentyyppistä vuokraasumista.
Haun lähtökohtaisena tavoitteena on ollut löytää kummallekin hakualueelle varauksensaajaksi oma hakijakonsortionsa. Riskien-hallinnan ja
alueiden mahdollisimman jouhevan toteuttamisen vuoksi tähän on päädyttykin. Hakijakonsortioissa on yhteensä seitsemän toisistaan erillistä
toimijaa, mikä paitsi mahdollistaa eri rahoitus- ja hallintamuotojen toteuttamisen myös tukee mainittua riskienhallintaa ja kortteleiden juohevaa toteuttamista.
Kumpaakin hakijakonsortiota on pidettävä myös yleisesti uskottavana
ja luotettavana alan toimijana.
Hakumenettelyssä ei ollut kyse hintakilpailusta, vaan kokonaisarvioinnista, jossa esitetty prosenttiosuus oli yksi arviointikriteereistä. Siten varauksensaajien valintakriteerinä ei ole ollut korkeimman mahdollisen
kauppahinnan mahdollistava hakijakonsortioiden yhdistelmä. Hakijakonsortioiden esittämät prosenttiosuudet yhteensä muodostavat hyväksyttävän tonttihinnoittelun perusteen ja täyttävät erillisinäkin vaatimuksen käyvästä arvosta.
Tiedot varauskohteista ilmenevät liitteenä 1 olevasta tonttiluettelosta ja
liitteenä 10 olevista sijaintikartasta ja asemakaavasta.
Varausaika ja rakentamiselle asetettava määräaika
Varausajaksi esitetään noin 4 vuotta, jolloin varausaika päättyisi
31.12.2020. Varausaika on varausalueen laajuudesta, tonttien määrästä ja arkkitehtuurikutsukilpailuvelvoitteesta johtuen perusteltua määritellä tavanomaista pidemmäksi.
Varauksensaajille asetetaan velvoite rakentaa varausalueen kaikki tontit valmiiksi 31.12.2021 mennessä.
Tämänhetkisen arvion mukaan varausalueen tontit ovat rakentamiskelpoisia vuoden 2018 lopulla. Tämän perusteella, mikäli rakentaminen
aloitetaan heti, kun tontit ovat rakentamiskelpoisia, kokonaisrakennusajaksi muodostuisi noin kolme vuotta.
Rakentamisen laadun varmistaminen
Varausehtoihin sisällytettäisiin hakuohjeen mukaisesti velvollisuus järjestää arkkitehtuurikutsukilpailu Saaristolaivankadun puoleisia ja näihin
rajoittuvia tontteja koskien. Tontit ilmenevät liitteenä olevasta kartasta.
Kilpailun tuloksia voitaisiin lisäksi hyödyntää myös muilla tonteilla.
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Muiden tonttien osalta kaupungille varataan oikeus edellyttää, että varauksensaaja hyväksyttää kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan kiinteistöviraston tonttiosastolla ennen suunnittelun aloittamista ja / tai esittää kohteen viitesuunnitelman ennen varsinaisen rakennussuunnittelun
aloittamista.
Kehittämisteemat
Varauksensaajien tulee tonttien toteutuksessa noudattaa hakemuksissaan esittämiään kehittämisteemoja ja kaupungin alueryhmän antamia
näitä koskevia mahdollisia jatkosuunnitteluohjeita ja tarkennuksia.
Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavien tonttien hinnoittelu
Varauksensaajien tulee sitoutua sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon myöhemmin myytävien tonttien hinnoittelussa hakemuksissaan esittämäänsä prosenttiosuuteen.
Kaupungilla on oikeus määrätä varaus päättyneeksi, mikäli varauksensaaja ei noudata mainittua prosenttiosuutta. Prosenttiosuudesta voidaan kuitenkin poiketa erityisen painavin sekä varauksensaajista riippumattomin perustein. Perusteiden tulee kaikissa tilanteissa olla sellaisia, että niillä voidaan objektiivisesti arvioiden katsoa olevan huomattava vaikutus tonttien arvoon.
Kruunuvuorenrannan alueelliset lisäehdot
Varauksensaajien tulee noudattaa Kruunuvuorenrannan alueellisia lisäehtoja. Ehdot koskevat muun muassa alueellista palveluyhtiötä, alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää, valotaidetta, elinkelpoisen
puuston säilyttämistä ja logistiikkaa.
Varaukset tulevat voimaan vasta, kun varauksensaajat ovat allekirjoittaneet alueellisten ehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen.
Muut varausehdot
Muutoin varausehdot ovat vakioluonteisia.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yleiset varausehdot
Hitas-tuotannossa noudatettavat lisäehdot
Ryhmärakennuttamisessa noudatettavat Hitas-lisäehdot
Kruunuvuorenrannan alueelliset lisäehdot
Tonttiosaston toimintaohje (11.8.2016)
Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden lisäehdot
Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta
Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta
Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Hakijat, joille ei esitetä varausta

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 10
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 143
HEL 2017-003008 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 65/672 501, Kruunuvuorenranta (Haakoninlahti I)

Esitys
A
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevan korttelin 49273 ohjeelliset asuntotontit 49273/1-2, 4-6 ja 10-12 yhteisesti Hartela EteläSuomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3), Saraco D&M Oy:lle (Y-tunnus
1738349-0), Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 0787027-9)
ja A-Kruunu Oy:lle (Y-tunnus 1736841-8) 31.12.2020 saakka liitteestä
nro 2 ilmenevin ja seuraavin ehdoin:
1
Varausalue on toteutettava (suunniteltava ja rakennettava) kokonaisuudessaan valmiiksi varauksensaajien yhteistyönä.
Varauksensaajien on toteutettava kaikki varatut tontit valmiiksi
31.12.2021 mennessä.
Kaupunki voi hakemuksen perusteella varauksensaajista riippumattomasta ja perustellusta syystä pidentää mainittua määräaikaa.
2
Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu korttelin 49273 tonttien 49273/1, 2, 4 ja 12 osalta.
Arkkitehtuurikutsukilpailu tulee järjestää (voittaja valita) viimeistään
noin vuoden kuluessa kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksestä.
Valitsematta jääneitä kilpailuehdotuksia tulee kaupungin niin edellyttäessä hyödyntää kilpailualueiden ulkopuolisilla tonteilla.
Muiden kuin edellä mainittujen tonttien osalta kaupungilla on oikeus
edellyttää, että varauksensaajat hyväksyttävät kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan kiinteistöviraston tonttiosastolla ennen suunnittelun
aloittamista.
Edelleen kaupungilla on oikeus näiden tonttien osalta edellyttää, että
varauksensaajat laativat kohteen kaupunkikuvallisia ja muita perusratkaisuja sekä laatutasoa kuvaavan viitesuunnitelman ennen varsinaisen
rakennussuunnittelun aloittamista. Viitesuunnitelma on tällöin hyväksytettävä kaupungilla.
Hankkeiden jatkosuunnittelun ja rakentamisen tulee tapahtua voittaneiden ehdotusten/hyväksyttyjen viitesuunnitelmien mukaisesti tai vähintäänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen sekä
kiinteistöviraston tonttiosaston tai asunto-osaston (Hitas-kohteet) hyväksymien rakennussuunnitelmien mukaisesti.
3
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Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49273/13. Varauksensaajat ovat
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön
noudattaman omakustannusperiaatteen.
Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunuvuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ottaen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita.
Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä.
4
Varauksensaajien on toteutettava tontit hakemuksessaan ilmoittamiensa kehittämisteemojen mukaisesti.
Kehittämisteemojen jatkosuunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten alue-, yhteistyö- ja koordinointiryhmien
kanssa.
Varauksensaajien tulee riittävällä tavalla raportoida ja todentaa kehittämisteemojen toteutuminen.
5
Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavat tontit hinnoitellaan prosenttiperusteisesti varauksensaajien hakemuksessaan ilmoittaman prosenttiosuuden perusteella. Tontin myyntihinta muodostuu siten prosenttiosuudesta tontille rakennettavien asuntojen ja muiden tilojen yms. yhteenlasketusta velattomasta myyntihinnasta.
Varauksensaajien ilmoittama prosenttiosuus ilmenee liitteenä nro 2 olevasta tonttiluettelossa.
Varauksensaajat sitoutuvat mainittuun prosenttiosuuteen.
Tonttikauppa tehdään ennen tontin rakentamisen aloittamista perustuen tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. arvioituun kokonaismarkkinahintaan. Kauppahinta on näin ollen kokonaismarkkinahinta kerrottuna edellä mainitulla prosenttiluvulla.
Kauppahinta määritetään tonttikohtaisesti, eli jokaiselle tontille erikseen, käyttäen kaikkien tonttien osalta samaa prosenttilukua.
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Mikäli tontille rakennettavien asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteutuva kauppahinta (yhteenlaskettu velaton myyntihinta) ylittää tontin
kauppahinnan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, maksetaan
tontista lisäkauppahintaa vastaavasti.
Mikäli asuntojen ja tilojen yms. lopullinen toteutuva kauppahinta (yhteenlaskettu velaton myyntihinta) puolestaan alittaa tontin kauppahinnan määrittelyn pohjana käytetyn arviohinnan, ei kauppahintaa palauteta.
Kaupunki voi seuraamuksitta määrätä varauksen päättymään, mikäli
varauksensaajat muuttavat mainittua prosenttiosuutta.
Prosenttiosuudesta voidaan kuitenkin poiketa erityisen painavin sekä
varauksensaajista riippumattomin perustein. Perusteiden tulee kaikissa
tilanteissa olla sellaisia, että niillä voidaan objektiivisesti arvioiden katsoa olevan huomattava vaikutus tonttien arvoon.
6
Mahdollinen Hitas-tuotanto toteutetaan Hitas I -ehdoin.
Ryhmärakennuttamiseen varattavat Hitas-ehdoin toteutettavat tontit toteutetaan tästä poiketen Hitas II -ehdoin.
7
Varauksensaajien on noudatettava lisäksi liitteinä olevia
- Yleisiä varausehtoja.
- Hitas-tuotannon osalta Hitas-lisäehtoja.
- Hitas-ehdoin toteutettavan ryhmärakennuttamisen osalta ryhmärakennuttamisessa noudatettavia Hitas-lisäehtoja.
- Kruunuvuorenrannan alueellisia lisäehtoja.
- Kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille.
8
Varaus tulee voimaan, kun varauksensaajat ovat toimittaneet allekirjoitettuna liitteeseen nro 6 sisältyvän Kruunuvuorenrannan alueellisten lisäehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen.
9
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Tonttien luovuttamisesta ja luovutusehdoista päättää myöhemmin kaupungin toimivaltainen toimielin tai viranhaltija.
10
A-Kruunu Oy:n tulee toteuttaa tontti 49273/5 tai 49273/11 30.11.2015
päivätyn Kehittyvä Kerrostalo -hakemuksensa ”Ryhmävuokraus” mukaisesti.
Kehittyvä Kerrostalo -hanke on toteutettava tarvittavilta osin yhteistyössä muiden varauksensaajien kanssa ja osana korttelin 49273 toteutusta.
Hankkeessa noudatetaan liitteenä nro 7 olevia Kehittyvä kerrostalo hankkeen lisäehtoja.
Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeutetaan tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se varaisi Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n alueella sijaitsevat korttelin 49274 ohjeelliset asuntotontit 49274/1-10 yhteisesti Peab Oy:lle (Y-tunnus
1509374-8), TA-Yhtymä Oy:lle (Y-tunnus 1589823-9) / TA-Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 0813688-5) ja Alkuasunnot Oy:lle (Y-tunnus
0950402-9) 31.12.2020 saakka liitteestä nro 2 ilmenevin ja seuraavin
ehdoin:
1
Varauksensaajien tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu korttelin 49274 tonttien 49274/1, 2, 3, 9 ja 10 osalta.
2
Kaupunki vuokraa pitkäaikaisesti Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle
(palveluyhtiölle) yhteispihatontin (AH) 49274/11. Varauksensaajat ovat
velvollisia laatimaan osaltaan mainittua yhteispihatonttia koskevan
yleissuunnitelman ja kustannusarvion ottaen huomioon palveluyhtiön
noudattaman omakustannusperiaatteen.
Palveluyhtiö ja / tai kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön Kruunuvuorenranta-projekti ohjaa yleissuunnittelua kustannusarvioineen ottaen huomioon palveluyhtiön intressit ja tarpeet. Varauksensaajat ovat
velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita.
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Yleissuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä. Samoin
pihasuunnittelija ja varsinainen pihasuunnitelma on hyväksytettävä etukäteen palveluyhtiöllä.
3
Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdassa A tarkoitettuja varausehtoja 1 - 9.
Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeutetaan tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.
C
Lopuksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus toteaisi, etteivät muut hakemukset johda toimenpiteisiin.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 373
Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista
sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi
HEL 2017-002304 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura
Rissasen ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi:
Asumisoikeuslakiesityksen ja korkotukimallin kehittämisen keskeisestä sisällöstä
Ympäristöministeriön lakiluonnos asumisoikeusasunnoista, aso-asunnoista, on valmisteltu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Uusi laki kumoaisi nykyisen lain asumisoikeusasunnoista (asumisoikeuslaki 650/1990). Keskeiset muutokset asumisoikeuslain uudistuksessa liittyvät asukasvalintaan, asunnonhakujärjestelmään ja asukashallinnon aseman vahvistamiseen.
Uudessa asumisoikeuslaissa ei oteta kantaa rahoitusjärjestelmään
vaan pitkän korkotuen rahoitusmuodon kehittäminen tapahtuu erikseen
ja sisältää niin asumisoikeus- kuin vuokra-asuntotuotannon rahoituksen. Valtion tukeman asuntotuotannon tukiehdoista säädetään vuokraasuntolainojen ja asumisoikeuslainojen korkotuesta annetussa laissa
(korkotukilaki 604/2001). Korkotukilain uudistamiseksi ympäristöminis-
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teriö on pyytänyt kommentteja alustavista suuntaviivoista. Tämän lausunnon yhteydessä on otettu kantaa myös korkotukilain uudistamiseen.
Tukijärjestelmän kehittämisestä
Valtion tukema asuntotuotanto mahdollistaa kohtuuhintaisen vuokra- ja
asumisoikeusasumisen asuntomarkkinoiltaan kireillä kasvuseuduilla.
Kohtuuhintaisuus on viime vuosina turvattu erityisesti omakustannusperiaatteen avulla, koska varsinaista korkotukea ei matalan korkotason
tilanteessa ole syntynyt yhtiölle maksettavaksi. Tukijärjestelmän kehittämisen tavoitteina tulee pitää kohtuuhintaisuutta asukkaille sekä tukimuodon kiinnostavuutta, jotta uudistuotanto kiinnostaa toimijoita.
Keskeinen ero korkotuettujen asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen välillä
on, että vuokra-asuntojen rajoitukset päättyvät laina-ajan jälkeen, mutta
asumisoikeusasunnot ovat ikuisesti rajoitusten alaisuudessa. Asumisoikeusasukkaiden oma taloudellinen panostus asumiseen tuo omat huomioitavat erityispiirteet kehittämiseen.
Asumisoikeusasunnot voivat olla joko vapaarahoitteista tai korkotukilainsäädännön nojalla tuotettua asuntotuotantoa. Pääosin toteutetut
asuntohankkeet ovat olleet säänneltyjä. Asumisoikeusyhdistyksiä koskee oma erillislainsäädäntönsä (asumisoikeusyhdistyslaki 1072/94).
Tätä lainsäädäntöä ei kumota tässä yhteydessä. Olennaista asumisoikeusasumisen kehittämisessä on huomioida, että puolet koko Suomen
aso-asuntokannasta sijaitsee Helsingin seudulla. Hallintamuotona asoasuminen on erityisesti kasvukeskusten kireään asuntomarkkinatilanteeseen toimiva hallintamuoto.
Asumisoikeusjärjestelmän sisällä on kahden tyyppisiä asuntoyhtiöitä.
Isot, institutionaalisten toimijoiden ja kuntien omistamat yhtiöt, ovat toiminnallaan vakaita ja kasvavat erityisesti kaupunkiseuduilla. Yhdistyspohjaiset aso-toimijat luonnollisesti luovat asukkaille merkittävästi
enemmän mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Nämä yhdistyspohjaiset, pienempinä toimijoina, ovat
herkempiä esimerkiksi asuntomarkkinoiden sekä kysynnän ja tarjonnan
muutoksille. Yhtiöllä on lain mukaan velvollisuus lunastaa asumisoikeus takaisin kolmen kuukauden kuluessa asukkaan ilmoituksesta.
Asumisoikeusjärjestelmän asuntopoliittinen merkitys
Helsingissä asumisoikeusjärjestelmä toimii merkityksellisenä vaihtoehtona vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä. Korkean hintatason
alueilla on tärkeää, että välimuodon hallintamuotoina tuotetaan uusia
asumiskuluiltaan kohtuullisia asuntoja. Asumisoikeusasuntoja rakennetaan sekä uusille että täydennysrakentamisalueille. Tällä hallintamuodolla luodaan polkuja yksilöllisille asumisurille.
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Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asumisoikeusjärjestelmän
uudistamisen ja kehittämisen keskeisinä piirteinä tulee pitää järjestelmän läpinäkyvyyttä, kustannustehokkuutta ja kohtuuhintaisuutta.
Eri hallintamuodoilla on iso merkitys asukasrakenteeltaan tasapainoisten asuinalueiden rakentamisessa ja kehittämisessä. Kaupungilla tulee
olla tiedossaan eri asuntojen hallintamuotoihin liittyvät kysyntätilanteet.
Kotitalouksien kiinnostus asumisoikeusasuntoihin, kokonaisvaihtuvuuden seuraaminen, vuokrakäyttöön siirtyvien asuntojen ja tyhjäkäynnin
seuraaminen ovat osa kaupunkien kokonaisvaltaista asuntopolitiikkaa.
Puoltaessaan asumisoikeusasuntojen rakentamista kaupungilla tulee
olla asuntomarkkinakysynnästä ajankohtaista ja alueellista tietoa.
Lakiesityksen mukaan kunnalla ei olisi enää mitään roolia asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoissa ja hakuprosessissa, mitä ei ole tavoiteltavaa kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden ja vastuun näkökulmasta.
Järjestysnumeron, asukasvalinnan ja hakuprosessin muuttaminen
Nykyisen lainsäädännön mukaan kunnat ylläpitävät järjestysnumerorekisteriä sekä hyväksyvät asukasvalinnat ja vahvistavat luovutushinnat.
Kotitaloudet hakevat asumisoikeusasuntoja suoraan omistajayhteisöiltä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan asukasvalinnan siirtoa kunnilta asumisoikeusyhteisöille. Järjestysnumerorekisterin ylläpito keskitettäisiin
ARA:an ja ARA hoitaisi myös asukasvalintojen valvonnan.
Helsingin seudun kunnat ovat muodostaneet yhteisen asumisoikeuden
hakualueen. Seudulla on yhteensä 25 600 asumisoikeusasuntoa, mikä
on yli puolet Suomen asumisoikeusasuntokannasta. Kuntien asumisoikeuden viranomaistehtävät hoidetaan Helsingin kaupungin toimesta,
Espoota lukuun ottamatta. Asumisoikeusasioita hoitaa kaksi asuntosihteeriä, jotka asukkaiden hyväksymispäätösten ja luovutushintojen vahvistusten ohella hoitavat myös asiakaspalvelun. Asiakaspalvelu kohdentuu sekä asukkaisiin että omistajayhteisöihin. Yhtenäiset tulkinnat ja
periaatteet takaavat kaikkien asiakkaiden tasavertaisen kohtelun.
Lakiehdotuksessa esitetty valtakunnallinen järjestysnumeron haku
ARA:n kautta helpottaisi työvoiman liikkuvuutta muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle, esimerkiksi työn vuoksi muuttavia. Pääkaupunkiseudulle muuttavien osalta kriittistä asunnon järjestymisen osalta ei yleensä ole asumisoikeusnumeron puuttuminen vaan tyypillisesti ensimmäinen asunto on vuokra-asunto. Työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen asuntokysymys on vuokra-asuntojen saatavuus hyvin saavutettavilla sijainneilla.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asumisoikeusnumeroiden
muuttaminen määräaikaisiksi on tarkoituksenmukaista, jolloin järjestelPostiosoite
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mä vastaisi paremmin kotitalouden kulloiseenkin todelliseen asunnon
tarpeeseen. Tällä hetkellä on voimassa erittäin paljon numeroita ja samalla henkilöllä voi olla voimassa useita numeroita. Lakiehdotuksessa
esitetty järjestysnumeroiden määräaikaisuus vuoden mittaisena on rakennusprojektien ja asukasvalintojen keston huomioon ottaen liian lyhyt. Uudiskohteiden rakennusprosessi ja asukasvalinnat kestävät usein
12 - 24 kk, jolloin vuoronumero ehtii vanhentua. Vuoronumeron kestona kolme vuotta olisi tarkoituksenmukaisempi aika.
Asukasvalintojen hyväksymiskäytäntö toimii hyvin ja kustannustehokkaasti Helsingin seudulla. Omistajayhteisöt saavat asukkaiden hyväksymispäätökset ja hintojen vahvistuspäätökset jo saman päivän aikana.
Kustannustehokkuus on saavutettu palvelun laatua ja sähköisiä asiointipalveluita kehittämällä. Koska tehtävä työ hoidetaan keskitetysti ja ohjelmiston ylläpitokustannukset jaetaan suurelle lopputuotteiden määrälle, ovat kustannukset alueen kunnille varsin kohtuullisia.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asukasvalinnan siirto omistajille on ongelmallinen asukasvalintaperusteiden soveltamisen ja niiden tulkintojen hajautuessa usealle taholle yksittäisen kunnankin alueella. Tämä vaarantaa asukkaiden ja asunnonhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Helsingin seudulla asukasvalintojen hajauttamista omistajille ei voida myöskään pitää kustannustehokkaana ratkaisuna mm.
siirrosta omistajayhteisöille aiheutuvien välittömien kustannusten johdosta. Siirto edellyttää omistajayhtiöiltä paitsi asukasvalintajärjestelmien myös päätösten arkistointi- ja raportointijärjestelmien rakentamista. Tehtävien siirto voi myös aiheuttaa lisähenkilöstön tarpeen. Syntyvät kustannukset siirtyvät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeisiin,
jolloin jo muutoinkin asumisoikeuden haltijoiden korkeina pitämät vastikkeet nousisivat nykyisestä. Asukasvalintojen jälkivalvonnan järjestäminen olisi liki mahdotonta, koska asumisoikeussopimukset olisivat jo
omistajan ja asukkaan välille solmittu.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan eri vaihtoehtojen selvittelyä
tulisikin jatkaa vielä ennen lopullisen esityksen antamista. Helsingin
malli voisi toimia vertailussa sekä jatkokehittämisessä hyvänä pohjana.
Tarkoituksenmukaista olisi myös nykyisin toimivien, hyvien käytänteiden hyödyntäminen.
Helsingin kaupunki haluaa korostaa, että yleisen luottamuksen säilyttäminen koko asumisoikeusjärjestelmään, asumisoikeusasukkaiden valintaan ja hintapäätöksiin edellyttää tuekseen luotettavaa ja tasapuolista viranomaisvalvontaa, joka hoidetaan kuntatasolla. Valvonnan asianmukainen hoitaminen ARA:n toimesta edellyttäisi lisäresursseja ja lisäisi valtiolle järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.
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Omistajien ja asukkaiden yhteistoiminta
Asumisoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa ehdotetaan parannettaviksi. Omistajan ja asukkaan yhteishallintoa koskevat säännökset keskitettäisiin asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin, kun ne nykyisin ovat yhteishallinnosta säädetyssä laissa.
Yhtiötason asioiden käsittelyyn ehdotetaan pakollista asumisoikeuden
haltijoiden ja omistajan yhteistyöelintä. Yhteistyöelimen olisi ehdotuksen mukaan hyväksyttävä asumisoikeustalojen hoitojärjestelmää, huoltotehtävien järjestämistä, hankintojen kilpailutusta, korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa sekä tasausperusteita koskevat yhtiön linjaukset. Tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä ja toimintatapoja selkiytettäisiin.
Esityksessä ehdotetaan lakiin 6 §:ksi otettavaksi määräys asumisoikeusyhteisön tai säätiön johdon velvollisuudesta huolellisesti toimien edistää asumisoikeuden haltijoiden etua. Voimassa olevan osakeyhtiölain
mukaan yhtiön johdon tehtävänä on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Osakeyhtiölaki ei mahdollista yhtiön johdon edistävän minkään yksittäisen ryhmän etua, vaan kokonaisvaltaisesti yhtiön etua.
Vastaavasti voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön johdon on
huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja
säätiön etua. Ottaen huomioon osakeyhtiö- ja säätiölain säännökset
osakeyhtiön ja säätiön johdon tehtävistä, hallituksen esityksessä ehdotettu johdolle asetettu nimenomainen velvollisuus edistää yhtiön ja säätiön yhden intressiryhmän eli asumisoikeuden haltijoiden etua ylitse
muiden on ongelmallinen ja ristiriidassa osakeyhtiölain ja säätiölain
kanssa. Sen sijaan toimiessaan yhtiön tai säätiön edun mukaisesti,
asumisoikeustaloja omistavan osakeyhtiön tai säätiön johto luonnollisesti ottanee huomioon myös asumisoikeuden haltijoiden edun pitääkseen yhtiön kilpailukykyisenä asuntomarkkinoilla.
Esityksessä ehdotetaan lakiin 45 ja 46 §:iin määräyksiä omistajayhteisön tai säätiön ja asumisoikeuden haltijoiden välisestä yhteistyöelimestä, jonka työskentelyyn osallistuisivat sekä omistajan että asumisoikeuden haltijoiden edustajat. Yhteistyöelimen kokoonpanosta ei ole sisällytetty esitykseen selkeitä määräyksiä. Äänivaltaa yhteistyöelimessä säädettäisiin kuitenkin olevan vain asumisoikeuden haltijoilla, mutta ei lainkaan omistajan edustajilla, mikä muun muassa mitätöi yhteistyöelimeksi nimetyn toimijan luonteen ”yhteistyöelimenä”. Esityksen mukaan yhteistyöelimen rooli ja asema olisikin käytännössä yhteistyöelimen sijaan
osakeyhtiön tai säätiön lakisääteisen ja pakollisen hallitus-toimielimen
yläpuolella. Yhteistyöelimellä olisi veto-oikeus yhtiön tai säätiön hallituksen tai jopa yhtiön yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluviin asioihin.
Hallituksen esityksen perusteluosassa todetaankin suoraan, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rajoittaa omistajien pääPostiosoite
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töksentekovaltaa. Tästä huolimatta yhteistyöelimen jäsenten vastuista
tai velvollisuuksista ei esityksessä ole muuta mainintaa kuin että yhteistyöelin tarkastelee asioita kokonaisvaltaisen yhtiön edun näkökulmasta.
Sen sijaan osakeyhtiölain ja säätiölain nojalla viimekätisen vastuun
omistajayhtiön ja –säätiön asioiden hoitamisesta niin vahingonkorvauskuin rikosoikeudellisestikin kantaa yhtiön tai säätiön johtoon kuuluvat
henkilöt henkilökohtaisesti, hallituksen jäsenet mukaan lukien. Ottaen
huomioon edellä mainitun, ehdotukset omistajayhtiön tai -säätiön hallituksen yläpuolelle asettuvan ”yhteistyöelimen” muodostamisesta, tehtävistä ja päätöksentekovallasta ovat ristiriidassa osakeyhtiö- ja säätiölain määräysten kanssa ja ongelmallisia muun muassa vastuukysymysten valossa.
Osakeyhtiölaissa ja säätiölaissa on säännökset, jotka mahdollistavat
hallituksen toimintaa valvovan toimielimen eli hallintoneuvoston muodostamisen. Edellä mainittujen lakien mukaan hallintoneuvostosta tulee
kuitenkin määrätä yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai säätiön säännöissä. Lisäksi hallintoneuvoston tehtäväksi ei voida antaa mitä tahansa tehtäviä, eikä esimerkiksi yhtiön ylin johto voi olla jäsenenä hallintoneuvostossa. Nyt kyseessä olevan esityksen säännösehdotukset yhteistyöelimestä eivät täytä myöskään hallintoneuvostosta osakeyhtiölaissa ja
säätiölaissa annettuja määräyksiä.
Jaettuun päätöksentekovaltaan liittyviä riskejä on yritetty esityksessä
vähentää rajaamalla asumisoikeuden haltijoiden päätöksenteko esityksen mukaan linjausasioihin, jotka eivät edellytä välitöntä toimenpiteiden
toteutusta, edellyttämällä määräenemmistöä veto-oikeuden käyttöpäätöksiltä ja sallimalla päätöksen toimeenpano toisen, yhteistyössä tehdyn valmistelun jälkeen, vaikka yhteistyöelin pysyisi edelleen veto-päätöksessään. Vaikka esityksen mukaan päätöksentekoon osallistuvien
asumisoikeuden haltijoiden olisi katsottava päätöksenteossaan koko
yhtiön etua ja talojen elinkaaritaloutta, ei tämä välttämättä toteudu käytännössä, kun päätöksentekovallan ja –oikeuden vasapainoksi ei ehdoteta säädettävän yhteistyöelimen jäsenten mahdollisesta vahingonkorvausvastuusta tai rikosoikeudellisesta vastuusta, vaan niistä vastuun
kantaisivat omistajayhteisöjen laki-, sääntö- ja yhtiöjärjestysmääräysten
mukaisten toimielinten jäsenet. Yhtiön tai säätiön edun mukaisten päätösten tekeminen saattaisi myös viivästyä aiheuttaen haittaa yhtiölle sekä kaikille asumisoikeuden haltijoille. Lisäksi on haasteellista rakentaa
toimielin, jolla on toiminnan laajuuden huomioiden riittävä tieto, taito ja
päätöksentekoon vaadittava osaaminen ohjatakseen yhtiön pitkäjänteistä toimintaa.
Helsingin asumisoikeus Oy

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

14/2017

96 (161)

Kaj/3
10.04.2017

Helsingin asumisoikeus Oy, Haso, on Helsingin kaupungin omistama
yhtiö. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 3 800 asuntoa. Yhtiön asukasvaihtuvuus on pysynyt erittäin alhaisella tasolla, ollen vuonna 2016 alle viisi
prosenttia ja asuntojen käyttöaste oli 99,5 %. Yhtiön kohteet ovat erittäin kysyttyjä, eikä kohteita ole vuokrakäytössä. Yhtiöstä pois muutettaessa siirrytään joko toiseen asumisoikeusasuntoon tai omistusasuntoon. Sisäänmuuttajista monet tulevat vuokra-asunnoista tai asumisoikeusasunnoista.
Yhtiön kohteiden keskimääräinen vastike on 9,75 €/m2/kk. Yhtiön vanhin kohde on vasta 24-vuotias, joten peruskorjaukset eivät ole vielä
ajankohtaisia, mutta tarkoituksenmukaiset kylpyhuoneremontit on vanhimmissa kohteissa tehty. Muutoin keskitytään huoltokorjaustyyppisiin
toimiin.
Yhtiön hallituksen seitsemästä jäsenistä kolme on asukkaita. Yhtiön
hallitus on lisäksi nimennyt kolmihenkisen työvaliokunnan, jonka jäsenistä kaksi on asukasedustajia. Työvaliokunta valmistelee hallituksen
kokouksen asioita.
Yhtiön asuntokohteissa toimivat talohallitukset, joiden jäsenet valitsee
asukaskokous. Kokous valitsee myös kohteelle puheenjohtajan tai yhteyshenkilön. Kullakin asuntokohteella on oma edustaja Hason puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous tekee ehdotuksen
kaupungille asukasjäsenistä Hason hallitukseen. Hason hallituksen valitsee kaupunginhallituksen konsernijaosto. Talohallituksen tehtävänä
on talokohtaisen talouden seuranta, talokohtaisen budjetin laadintaan
osallistuminen, lausunnon antaminen yhtiön hallituksen budjettiesityksestä, ehdotuksen tekeminen vuosikorjauksista ja hankinnoista, korjaustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan osallistuminen, lausunnon antaminen teknisistä ja taloudellisista pitkän tähtäimen
suunnitelmista, huolto- ja siivoustoiminnan palvelukuvausten laadintaan
ja väestönsuojelu- ja turvallisuussuunnitteluun osallistuminen. Näiden
lisäksi talohallitus edistää asukkaiden osallistumista talon hallintoon,
päättää yhteisten piha-alueiden ja yhteistilojen käytön periaatteista,
suunnittelee ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia.
Yhtiön yhteistoiminta asukkaiden kanssa on nykyisin järjestelyin toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla eikä yhtiön näkökulmasta lakiin esitettyä yhteistyöelintä pidetä tarkoituksenmukaisena.
Helsingin kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että asukkailla on selkeä rooli ja merkitys asumisoikeusyhtiöiden hallinnossa. Asukkaat ovat
sijoittaneen omaa pääomaa asumiseensa 15 prosentin osuuden. Helsingin kaupungin omassa yhtiössä asukasyhteistyö on toiminut erittäin
hyvin ja luontevasti edellä kuvatulla tavalla.
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Helsingin kaupunki ei näe tarpeelliseksi eikä tarkoituksenmukaiseksi
muuttaa nykyistä toimivaa järjestelmää lakiluonnoksessa olevan yhteistyöelimen kaltaiseksi.
Asumisoikeusjärjestelmän valvonta
ARA ohjaa ja valvoo asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja niistä asukkaille annettavia tietoja. Järjestelmää,
jonka tarkoituksena on ylläpitää kohtuuhintaista asumista tuleekin valvoa systemaattisesti ja huolehtia, että käyttövastikkeet pysyvät kohtuullisina. Lakiehdotukseen on sisällytetty uudenlaisia seuraamusmenettelyjä väärinkäyttötilanteita varten.
Yleinen julkisuudessa asukkaiden esittämä kritiikki järjestelmää kohtaa
liittyy pääosin vastikkeiden määräytymisen perusteisiin ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaan asumiseen. Aso-järjestelmä mahdollistaa osittain
kulujen tasaamisen kaikkien yhtiön kohteiden välillä. Asukaskokemukset tasauksen oikeudenmukaisuudesta vaihtelevat. Mikäli valtakunnallinen yhtiö tasaa voimakkaasti yhteisiä kustannuksia koko kannassa,
nousevat erityisesti pääkaupunkiseudun kohteiden vastikkeet korkeiksi.
Tähän voidaan puuttua esimerkiksi tekemällä alueelliset tasausalueet.
Pitkän korkotukimallin kehittäminen
Ympäristöministeriö on pyytänyt kommentteja muistioon suuntaviivoista
pitkän korkotukimallin kehittämiseksi.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa ja perusparantamista koskevan pitkän korkotukilainoituksen ehtojen uudistaminen on erittäin tarpeellinen toimenpide kohtuuhintaisen tuotannon turvaamiseksi.
Ympäristöministeriön esityksessä pitkän korkotuen kehittämiseksi on
monia kannatettavia kehittämisehdotuksia. Esityksessä ei kuitenkaan
ole pureuduttu riittävän voimakkaasti keskeisimpään syyhyn miksi pitkän korkotuen käyttö toimijoiden keskuudessa on vähentynyt. Uuteen
esitykseen ei edelleenkään sisälly varsinaista korkotukea vaan ainoastaan optio mahdolliseen korkotukeen mikäli markkinakorkotaso nousee
nykyisestä tasosta. Rajoitusten ja tuen suhde jää edelleen epäkohdaksi. Korkotuettu tuotanto omaa hyviä ja kannatettavia ominaisuuksia, kuten omakustannusperiaatteen ja sen seurauksena kohtuuhintaisuuden
sekä asuntojen kohdentumisen suoraan kuluttaja-asiakkaille. Asuntomarkkinoiden tasapainon vuoksi korkotuetulla tuotannolla on merkittävä
rooli kasvavien kaupunkiseutujen kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa.
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Yhtenä ratkaisuna voisi olla, että omavastuukorko seuraisi automaattisesti yleisen korkotason muutoksia ja olisi sidottu esim. valtiovarainministeriön peruskorkoon ja marginaaliin. Tällaisessa mallissa olisi aina
tukea, mutta myös omavastuu lainansaajalle.
Elokuussa 2016 voimaan tulleessa uudessa 10 vuoden korkotukimallissa laina- ja tukiehdot ovat huomattavan edulliset verrattuna 40 vuoden
korkotukimallin pysyviin ehtoihin. Vaikka asuntojen käyttöä ja luovutusta koskeva rajoitusaika on lyhyessä korkotukimallissa huomattavasti
pitkää korkotukimallia lyhyempi, siinä muun muassa sovellettava lainansaajan omavastuuosuus korkotukilainan korosta on pienempi ja
korkotukea maksetaan koko rajoitusaika. Pitkän korkotuen vuokraasuntojen osalta lainaehtoja on väliaikaisesti muutettu syyskuussa
2016 alentamalla omavastuukorko 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin vuoden 2019 loppuun asti. Asumisoikeusasuntojen korkotuen rajana on
edelleen 3,5 prosenttia ja asumisoikeusasuntojen rajoitukset jatkuvat
ikuisesti lainoitusajan jälkeenkin. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asumisoikeusasuntojen lainaehdot tulisi tasapuolistaa vuokratalolainojen kanssa.
Pitkän korkotukimallin osalta tärkeintä on siirtyä pitkäjänteisen asuntopolitiikan kehittämiseen. Valtion asuntopolitiikka on viime vuosina ollut
hyvin lyhytjänteistä ja se on omalta osalta osaltaan vaikeuttanut kohtuuhintaisen asuntotuotannon säännöllistä tuotantoa. Omavastuukoron
alentaminen ja käynnistysavustukset ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä kohtuuhintaisen valtion tukeman asuntotuotannon rakentamiseksi ja
omistamiseksi.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että korkotukilainan lyhennysohjelma muutetaan etupainotteisemmaksi.
Vuokrien ja vastikkeiden tasauksen ansiosta asialla ei ole merkittävää
kohdekohtaista vaikutusta. Lisäksi on hyvä, jos lainansaaja voisi itse
päättää, oman rahoitus- ja peruskorjaustilanteensa niin salliessa, milloin se tekee lainoihin lisälyhennyksiä ja käyttääkö kiinteälyhenteistä
vai indeksisidonnaista lainaa.
Rakentamiseen ja peruskorjaamiseen on tarkoituksenmukaista luoda
yksi korkotukilaina, jolloin päästään nykyisestä tilanteesta, jossa peruskorjauslainan ehdot ovat heikommat. Perusparannuskorkotukilainoihin
liittyvä kunnan puolto voidaan poistaa epätarkoituksenmukaisena. Ainoastaan uudiskohteiden puoltamisella on kunnan kannalta asuntopoliittista merkitystä. Hankintalainaan ehdotetut lievennykset ovat tarkoituksenmukaisia.
Esittelijän perustelut
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Ympäristöministeriö on pyytänyt 7.4.2017 mennessä Helsingin kaupungilta lausunnon hallituksen esityksestä laiksi asumisoikeusasunnoista.
Samaan aikaan ympäristöministeriö julkaisi muistion Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen, jota on pyydetty kommentoimaan
samassa aikataulussa. Asiasta on pyydetty lausunnot asuntolautakunnalta ja asuntotuotantotoimikunnalta. Asuntolautakunta on antanut lausunnon 16.3.2017 ja asuntotuotantotoimikunta 8.3.2017. Lausunnot on
liitetty asian päätöshistoriaan. Lausuntoa on valmisteltu lisäksi yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n; Helsingin asumisoikeus
Oy:n ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

YM, lausuntopyyntö 23.2.2017
YM, esitysluonnos asumisoikeusasunnoista 23.2.2017
Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ympäristöministeriö

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

Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Asuntolautakunta 16.03.2017 § 12
HEL 2017-002304 T 03 00 00

Lausunto
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

14/2017

100 (161)

Kaj/3
10.04.2017

Asuntolautakunta antoi kaupunginhallitukselle ympäristöministeriön lakiluonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:
Esityksen keskeinen sisältö
Esitys toteuttaa nykyisen hallituksen hallitusohjelman kirjausta asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä omana itsenäisenä hallintamuotona
rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Tavoitteena on
kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto. Esityksellä uudistetaan asumisoikeuslaki. Nykyinen asumisoikeusasunnoista annettu laki 16.7.1990/650 kumotaan.
Esityksessä asukasvalintaa ja hakujärjestelmää yksinkertaistetaan ja
nopeutetaan luopumalla ikuisesti voimassa olevista järjestysnumeroista. Uudet määräaikaiset järjestysnumerot ovat voimassa vuoden ja numeroiden määrä rajataan yhteen järjestysnumeroon henkilöä kohden.
Järjestysnumerot haetaan ARA:n ylläpitämästä, valtakunnallisesta järjestysnumerorekisteristä. Talojen omistajat hoitavat asukasvalinnan.
Nykyisten asumisoikeusjärjestysnumeroiden haltijoiden asema turvataan siten, että vanhat järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta lain
voimaantulon jälkeen.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan parannettavan asumisoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa, mm. asukashallinnon asemaa vahvistamalla. Asumisen kohtuuhintaisuuden toteutumisesta edellytetään raportoitavan osana yhteisön toimintakertomusta.
ARA:lle ehdotetaan laajempia valvontavaltuuksia ja uusia sanktioita,
joilla turvataan luovutus,- asukasvalinta,- asukashallinto,- ja käyttövastikesäännösten noudattaminen. Lakiin esitetään myös yksityiskohtaisempia järjestelmän toimivuutta ja kohdentumista parantavia muutoksia.
Nykytilanne asukasvalinnan ja hakujärjestelmän osalta
Nykyisen lainsäädännön mukaan kunnat pitävät yllä järjestysnumerorekisteriä sekä hyväksyvät asukasvalinnat ja vahvistavat luovutushinnat.
Kuluttajat hakevat asumisoikeusasuntoja omistajayhteisöiltä.
Helsingin seudun kunnat ovat muodostaneet yhteisen asumisoikeuden
hakualueen. Seudulla on yhteensä 25 606 asumisoikeusasuntoa, mikä
on yli puolet Suomen asumisoikeusasuntokannasta. Kuntien asumisoikeuden viranomaistehtävät on keskitetty Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-osastolle Espoota lukuun ottamatta. Asunto-osastolla
asumisoikeusasioita hoitaa kaksi asuntosihteeriä, jotka asukkaiden hyväksymispäätösten ja luovutushintojen vahvistusten ohella hoitavat
myös asiakaspalvelun. Yhtenäiset tulkinnat ja periaatteet takaavat kaikkien asiakkaiden tasavertaisen kohtelun.
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

14/2017

101 (161)

Kaj/3
10.04.2017

Helsinki laskuttaa mukana olevia kuntia toteutuneiden suoritteiden perusteella. Vuoden 2015 asunto-osaston hallintokuluihin sekä asumisoikeuden kustannuksiin perustuva suoritteen hinta oli 8.86 €/suorite. Hintaan sisältyy ATK-järjestelmän ylläpidosta ja pienkehittämisestä aiheutuneita kuluja 1€/suorite. Asumisoikeuden suoritteita ovat annetut järjestysnumerot ja tehdyt päätökset. Viime vuonna suoritteita oli yhteensä 20 268, näistä päätöksiä 6 219 ja annettuja järjestysnumeroita
14049. Asumisoikeuden kustannukset yhteensä olivat vajaat 180 000
euroa, josta Vantaan ja Kuuma-kuntien osuus noin 80 000 euroa.
Järjestelmä toimii hyvin ja kustannustehokkaasti. Omistajayhteisöt saavat asukkaiden hyväksymispäätökset ja hintojen vahvistuspäätökset jo
saman päivän aikana. Kustannustehokkuus on saavutettu palvelun laatua ja sähköisiä asiointipalveluita kehittämällä. Koska tehtävä työ hoidetaan keskitetysti ja ohjelmiston ylläpitokustannukset ja jaetaan suurelle lopputuotteiden määrälle, muodostuvat kustannukset alueen kunnille varsin kohtuullisiksi.
Asukasvalinnan siirto kunnilta omistajille on ongelmallinen
Esityksessä ehdotetaan asukasvalinnan siirtoa kunnilta asumisoikeusyhteisöille. Järjestysnumerorekisterin ylläpito keskitettäisiin ARA:an ja
ARA hoitaisi myös asukasvalintojen valvonnan.
Esittelijän näkemyksen mukaan asukasvalinnan siirto omistajille on ongelmallinen asukasvalintaperusteiden soveltamisen ja niiden tulkintojen
hajautuessa usealle taholle yksittäisen kunnankin alueella. Tämä vaarantaa asukkaiden ja asunnonhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Helsingin seudulla asukasvalintojen hajauttamista omistajille ei voida
myöskään pitää kustannustehokkaana ratkaisuna mm. siirrosta omistajayhteisöille aiheutuvien välittömien kustannusten johdosta. Siirto edellyttää omistajayhtiöiltä paitsi asukasvalintajärjestelmien myös päätösten arkistointi- ja raportointijärjestelmien rakentamista. Tehtävien siirto
voi myös aiheuttaa lisähenkilöstön tarpeen. Syntyvät kustannukset siirtyvät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeisiin, jolloin jo muutoinkin
asumisoikeuden haltijoiden korkeina pitämät vastikkeet nousisivat nykyisestä.
Lakiesityksen tulisikin perustua eri toteuttamisvaihtoehtojen objektiiviseen kustannus-hyötyvertailuun. Lausunnolla olevan lakiehdotuksen
perusteluista ei näitä löytynyt. Eri vaihtoehtojen selvittelyä tulisikin jatkaa vielä ennen lopullisen esityksen antamista. Helsingin malli voisi toimia vertailussa sekä jatkokehittämisessä hyvänä pohjana. Tarkoituksenmukaista olisi myös nykyisin toimivien, hyvien käytänteiden hyödyntäminen. Vaihtoehtoisia malleja esitetylle ovat esimerkiksi malli, jossa
asumisoikeuden tehtävät keskitetään maakuntien keskuskaupunkeihin,
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Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun, tai kuntien tehtävien keskittäminen kokonaisuudessaan ARA:n hoidettaviksi. Kaupungeista
muilla, paitsi Turulla, on jo käytössään sama asumisoikeusjärjestelmä.
Asumisoikeusjärjestysnumero
Järjestysnumero valintakriteerinä on hyvä ja yksiselitteinen. Järjestysnumeroiden muuttaminen ikuisesti voimassa olevista määräaikaisiksi
on perusteltu. Määräaikaa mietittäessä olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon omistajayhteisöjen näkemys numeron riittävästä voimassaoloajasta mm. uudiskohteiden hakua ajatellen. Myös numeroiden määrän
rajoittamista kerrallaan yhteen voidaan pitää perusteltuna etenkin, jos
asuntoa vaihtaessaan ei asumisoikeudenhaltija enää tarvitse järjestysnumeroa.
Vanhojen numeroiden päättymiseen on ehdotettu kahden vuoden siirtymäaikaa lain voimaantulosta alkaen. Se, miten siirtymäajalla on järjestysnumerorekisteriä ajateltu hoidettavan ja kunnan rooli siinä eivät käy
lakiesityksestä ilmi. Siirtymäajan tulee kuitenkin olla riittävän pitkä, jotta
numeronsa aiemmin hakeneet ennättävät sen hyödyntää ja uusi rekisteri ennätetään perustaa.
Asumisoikeusjärjestelmän rooli kunnan asuntopolitiikassa
Asumisoikeusasunnot muodostavat itsenäisenä hallintamuotona vaihtoehdon vuokra- ja omistusasumiselle. Kuntien asuntopolitiikassa asumisoikeusjärjestelmällä on tärkeä rooli segregaation ehkäisemisessä
sekä monipuolisten asuinalueiden ja asumisvaihtoehtojen luomisessa.
Helsingissä asumisoikeusjärjestelmän merkitys vaihtoehtona vuokra- ja
omistusasumiselle on korostunut etenkin kireässä asuntomarkkinatilanteessa. Esittelijä pitääkin tärkeänä asumisoikeusjärjestelmän kehittämistä omana hallintamuotonaan siten, että asumisoikeusasuminen säilyy edelleen hyvänä ja toimivana asumisvaihtoehtona ja kuntien asuntopoliittiset tavoitteiden saavuttaminen on tältä osin jatkossakin mahdollista.
Käsittely
16.03.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä päätti muuttaa esitystään siten, että kappaleiden (8) ja (9) välissä oleva väliotsikko " "Asukasvalinnan siirto kunnilta omistajille" muutetaan muotoon "Asukasvalinnan siirto kunnilta omistajille on ongelmallinen".
Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo
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Lisätiedot
Merja Liski, palvelupäällikkö, puhelin: 310 34184
merja.liski(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 08.03.2017 § 49
HEL 2017-002304 T 03 00 00

Lausunto
Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Ympäristöministeriön lakiluonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdotetaan asumisoikeusasuntojärjestelmää muutettavaksi
monin tavoin. Asuntotuotantotoimikunta keskittyy lausunnossaan asuntopoliittisten tavoitteiden kannalta keskeisimpiin näkökohtiin. Asumisoikeusjärjestelmällä on Helsingissä tärkeä tehtävä segregaation ehkäisemisessä ja asukas- ja hallintamuotorakenteeltaan monipuolisten asuinalueiden ja asumisvaihtoehtojen järjestämisessä. Asumisoikeusasunnot ovat turvallinen, haluttu ja kohtuuhintainen vaihtoehto vuokra- ja
omistusasumiselle. Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä, että järjestelmän toimivuus, omistusasumiseen rinnastettava pysyvä asumisturva ja käyttövastikkeiden omakustannusperiaatteet säilytetään ja niitä
kehitetään kuntien asuntopoliittiset tavoitteet ja toiminnan läpinäkyvyys
säilyttäen.
Asukasvalintaan ja hakuprosessiin esitetään muutoksia
Lakiesitykseen sisältyviä merkittävimpiä muutoksia vaikutuksiltaan Helsingin kannalta ovat asukasvalintoihin ja hakujärjestelmään ehdotettavat uudistukset. Kun tällä hetkellä kunta ylläpitää asunnon haussa tarvittavaa järjestysnumeroa, lakiuudistus muuttaisi numeron valtakunnalliseksi ja siirtäisi järjestysnumerorekisterin pitämisen ARA:lle.
Nykyisen järjestelmän mukaisesti asumisoikeusyhtiöt ilmoittavat asunnot haettaviksi ja ottavat vastaan hakemukset, valitsevat asumisoikeuden saajat järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä sekä hyväksyttävät kunnalla asunnon saannin edellytykset täyttävät hakijat. Kunta
vahvistaa nykylain mukaisesti asumisoikeusasunnon enimmäishinnan.
Lakiehdotuksen mukaisesti niin asukkaiden valinta- kuin myös hintapäätökset siirtyisivät yhtiöille ja päätösten valvonta ARA:lle. Kunnalla ei
näin ollen olisi lakiesityksen mukaan enää mitään roolia asumisoikeusasuntojen asukasvalinnoissa ja hakuprosessissa, mitä ei voitane pitää
tavoiteltavana kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden ja vastuun näkökulmasta.
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Helsingin seudun vapaaehtoinen vastuukuntamalli toimii nykyisellään
hyvin ja kustannustehokkaasti
Helsingin seudun 12 kuntaa ovat keskittäneet asumisoikeusasuntojen
hakuprosessiin kunnalle kuuluvat tehtävät Helsingin kaupungille vapaaehtoisella sopimuksella. Alueella toimii tällä hetkellä yhteensä yhdeksän asumisoikeusasuntoja omistavaa yhtiötä tai yhdistystä, jotka omistavat alueella yhteensä 25 237 asumisoikeusasuntoa eli yli puolet koko
Suomen asumisoikeusasunnoista.
Helsingin kaupunki vastuukuntana hoitaa järjestysnumeroiden seudullisen haun ja myöntämisen sähköisesti reaaliaikaisena. Asukkaiden hyväksymispäätökset ja hintojen vahvistuspäätökset tehdään yhtiöille 24
tunnin sisällä. Asiakkaita neuvoo sama työpari kaikissa prosessin vaiheissa, jolloin mahdolliset vaativammat tulkinnat ja linjaukset ovat periaatteiltaan yhteneväiset kaikissa kunnissa ja yhtiöissä. Seudullinen
malli takaa myös kaikille asukkaille tasapuolisen viranomaiskohtelun
riippumatta kunnasta tai yhtiöstä. Keskitetty järjestelmä toimii kustannustehokkaasti ja säästää kuntien ja myös yhtiöiden resursseja, mikä
vaikuttaa osaltaan myös omakustannusperiaatteella määriteltäviin käyttövastikkeisiin.
Asuntotuotantotoimikunta pitää vastuukuntamallia Helsingissä saatujen
kokemusten perusteella säilyttämisen ja muuallakin maassa kehittämisen arvoisena lähtökohtana. Kunnilla on jatkossakin laaja vastuu asuntopoliittisten linjausten ja toimenpiteiden toteuttamisesta alueillaan.
Merkittävä osa kaikista valtion korkotukilainoilla toteutettavista kohteista rakennetaan kuntien luovuttamille, ARA-hintaisille tonteille. Yleisen
luottamuksen säilyttäminen koko asumisoikeusjärjestelmään, asumisoikeusasukkaiden valintaan ja hintapäätöksiin edellyttää tuekseen luotettavaa ja tasapuolista viranomaisvalvontaa, joka hoidetaan kuntatasolla.
Valvonnan asianmukainen hoitaminen ARA:n toimesta edellyttäisi lisäresursseja ja lisäisi valtiolle järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.
Järjestysnumeroihin perustuvassa hakumenettelyssä kehittämisen varaa
Valtakunnallinen järjestysnumeron haku ARA:n kautta helpottaisi esimerkiksi työvoiman liikkuvuutta muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle työn vuoksi muuttaville. Lakiehdotuksessa esitetty järjestysnumeroiden määräaikaisuus vuoden mittaisena on rakennusprojektien ja asukasvalintojen keston huomioon ottaen liian lyhyt. Uudiskohteiden rakennusprosessi ja asukasvalinnat kestävät usein 12-24 kk, jolloin vuoronumero ehtisi vanhentua. Vuoronumeron kestona vähintään kolme
vuotta olisi tarkoituksenmukaisempi aika.
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Asukasvalinnoissa käytettävien vuoronumeroiden muuttaminen määräaikaisiksi vähentäisi nykyisen kaltaista numeroiden hallinnointia ja pitämistä varalla ilman todellista asunnon tarvetta tai edes tarkoitusta
muuttaa asumisoikeusasuntoon. Tällä hetkellä Helsingin halutuimmilla
paikoilla asumisoikeusasunnon saavat käytännössä ne, jotka ovat
odottaneet hyvälle paikalle valmistuvia asuntoja jopa järjestelmän alkuvuosilta lähtien. Tämä ei enää palvele alkuperäistä asumisoikeusasuntojen tarkoitusta. Riittävän pitkä, vähintään kolmen tai neljän vuoden
siirtymäaika tarvitaankin turvaamaan vanhoille vuoronumeroille tasapuolinen kohtelu.
Kahden viikon odotusajasta luopuminen tarjouskierrosten järjestämisen
välissä nopeuttaa rakennuttajan prosessia ja asumisoikeussopimusten
solmimista. Se myös pienentää hakijan, asumisoikeusyhtiön ja rakennuttajan kuluja.
Asukasvalintojen siirtyminen talojen omistajille merkitsisi henkilöresurssien tarpeen kasvamista valintatyön käytännössä tekeville. Samaten lisäresurssia rakennuttamisprosessiin edellyttää asunto-osakeyhtiölain
elementtien tuominen asumisoikeuslakiin.
Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen
Asuntotuotantotoimikunta pitää vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa ja perusparantamista koskevan pitkän korkotukilainoituksen ehtojen uudistamista erittäin tarpeellisena toimenpiteenä kohtuuhintaisen
tuotannon turvaamiseksi. Elokuussa 2016 voimaan tulleessa uudessa
10 vuoden korkotukimallissa laina- ja tukiehdot ovat huomattavan edulliset verrattuna 40 vuoden korkotukimallin pysyviin ehtoihin. Vaikka
asuntojen käyttöä ja luovutusta koskeva rajoitusaika on lyhyessä korkotukimallissa huomattavasti pitkää korkotukimallia lyhyempi, siinä muun
muassa sovellettava lainansaajan omavastuuosuus korkotukilainan korosta on pienempi ja korkotukea maksetaan koko rajoitusaika. Myös
vuokra-asuntojen osalta lainaehtoja on väliaikaisesti muutettu syyskuussa 2016 alentamalla omavastuukorko 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin vuoden 2019 asti.
Asumisoikeusasuntojen lainaehdot tulisi tasapuolistaa vuokratalolainojen kanssa. Omavastuukorkoa tulisi alentaa 3,5 prosentista ja lainojen
takapainotteisuus korjata. Korkotuen maksuaikaa tulisi pidentää nykyisestä. Ylikorkoiset aravalainat tulisi voida konvertoida korkotukilainoiksi. Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä, että asumisoikeusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä arvioitaisiin mahdollisuudet alentaa
omavastuukorkoa ja kehittää tukiehtoja myös asumisoikeustalolainoissa, jotka ovat jääneet lainaehtoparannusten ulkopuolelle.
Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö:
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi, asumisoikeusasunnoista
annettu laki, jolla kumotaan nykyinen asumisoikeusasunnoista annettu
laki. Uusi laki sisältäisi selkeät säännökset valtion tukemalle ja vapaarahoitteiselle asumisoikeusjärjestelmälle. Uutena lakiin otettaisiin säännökset asukashallinnosta. Esitys toteuttaa pääministeri Juha Sipilän
hallituksen hallitusohjelmassa olevaa kirjausta asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä.
Asukasvalintaa ja hakujärjestelmää ehdotetaan yksinkertaistettavan ja
selkiytettävän. Asukasvalinnassa käytetyt järjestysnumerot olisivat jatkossa määräaikaisia. Usean järjestysnumeron mahdollisuudesta ehdotetaan luovuttavan. Järjestysnumeroa haettaisiin jatkossa kunnan sijasta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ylläpitämästä valtakunnallisesta järjestelmästä. Talojen omistajat suorittaisivat asukasvalinnan. Asuntoa keskenään tai taloyhtiössä vaihtavien asumisoikeusasukkaiden mahdollisuudet sujuvaan vaihtoon turvattaisiin asettamalle
heidät etusijalle asukasvalinnassa. Nykyisten asumisoikeusjärjestysnumeroiden haltijoiden asema turvattaisiin siten, että vanhat järjestysnumerot olisivat voimassa kaksi vuotta lain voimaantulon jälkeen.
Tappiollisen asumisoikeustalon käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista ehdotetaan nopeutettavaksi sallimalla jäljellä olevien asumisoikeussopimusten irtisanominen poikkeustapauksissa, joissa asumisoikeusasukkaita olisi jäljellä enää alle puolessa talon huoneistoista, eikä
asunnoille olisi enää kysyntää asumisoikeusasuntoina. Asumisoikeuden haltijalla olisi oikeus lunastaa asuntonsa omakseen. Asumisoikeussopimuksen irtisanominen olisi vasta viimesijainen vaihtoehto, ja se
edellyttäisi ARA:n lupaa.
Asumisoikeuden haltijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asumiseensa ehdotetaan parannettaviksi. Esityksessä ehdotetaan asukashallinnon aseman vahvistamista. Omistajan ja asukkaan yhteishallintoa
koskevat säännökset keskitettäisiin asumisoikeusasunnoista annettuun
lakiin, kun ne nykyisin ovat yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa
laissa. Yhtiötason asioiden käsittelyyn ehdotetaan pakollista asumisoikeuden haltijoiden ja omistajan yhteistyöelintä. Yhteistyöelimen olisi ehdotuksen mukaan hyväksyttävä asumisoikeustalojen hoitojärjestelmää,
huoltotehtävien järjestämistä, hankintojen kilpailutusta, korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa sekä tasausperusteita koskevat yhtiön linjaukset.
Tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä ja toimintatapoja selkiytettäisiin.
Asumisoikeustalojen omistajayhteisöjen toiminnan tavoitteena on kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen asumisoikeuksien haltijoille. Tavoitteen toteutumisesta edellytettäisiin raportointia osana yhteisön toimintakertomusta. Lakiin ehdotetaan ARA:lle laajempia valvontavaltuuksia
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ja uusia seuraamuksia, joilla turvataan luovutus-, asukasvalinta-, asukashallinto- ja käyttövastikesäännösten noudattamista: julkista varoitusta, seuraamusmaksua ja asuntojen menettämistä valtiolle. Lisäksi lakiin
esitetään yksityiskohtaisempia järjestelmän toimivuutta ja kohdentumista parantavia muutoksia.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisätiedot
Janne Paasimies, myyntipäällikkö, puhelin: 310 32351
janne.paasimies(a)att.hel.fi
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300
sisko.marjamaa(a)att.hel.fi
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§ 374
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä
tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HEL 2017-001879 T 03 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne-ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon tieliikennelain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta:
Yleinen arviointi
Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta on odotettu pitkään. Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi sisältää monia kannatettavia ja
liikenneturvallisuutta parantavia uudistuksia. Uudistuksen myötä sääntelyä sujuvoitettaisiin korjaamalla voimassa olevan tieliikennettä koskevan lainsäädännön tulkinnanvaraisuuksia ja puutteita sekä varauduttaisiin tieliikenteen nopeaan tekniseen kehitykseen ja automaatioon.
Esitysluonnos selkeyttää raitioliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikennesääntöjä ja on myös monella tapaa selvä parannus pyöräilyn ja jalankulun olosuhteisiin. Raitioliikenteen liikennesääntöjen huomioiminen
kokonaisuutena on positiivista.
Erityisesti liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän uudistaminen
luo paremmat edellytykset liikenneturvallisuuden edistämiselle taajaPostiosoite
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man alueella. Automaattisen kameravalvonnan soveltamisala liikenteenvalvonnassa laajenee selvästi. Kiinnijäämisriskin merkittävä kohoaminen vaikuttaa ajokäyttäytymiseen ja sitä kautta turvallisuuteen. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että poliisilla on riittävät henkilöresurssit siirrettävien kameroiden kierrättämiseen ja automaattisen valvonnan avulla kerätyn aineiston käsittelemiseen.
Helsingissä ilmanlaatu on ajoittain huono tai jopa erittäin huono vilkasliikenteisessä ympäristössä. Terveyden kannalta haitallisin karkeiden
hengitettävien hiukkasten lähde on liikenteen aiheuttama katupöly. Alueellisen nastamaksun mahdollistava lainsäädäntö on tavoiteltavaa jo
lähitulevaisuudessa ongelman ratkaisemiseksi. Askel oikeaan suuntaan on nastarenkailla varustetuilta moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta
ajon kieltävä liikennemerkki.
Helsingin kantakaupunki on ahdas ja ruuhkainen. Kaikilla kulkijoilla (kävely, pyöräily, linja-autot, raitiovaunut, jakeluliikenne, autoliikenne yms.)
tulisi olla mahdollisimman sujuva liikkuvuus. Tulevina vuosina jakeluliikenteen suhteellinen osuus on kasvamassa. Näin ollen on välttämätöntä, että tieliikennelain uudistus ottaa huomioon lisääntyvän jakeluliikenteen tarpeet ja varautuu yhä suurempiin ristiriitoihin jakelun ja muiden
kulkijoiden välillä.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan
reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).
Lainsäädäntötyön keskeisiä tavoitteita oli, että uusi tieliikennelaki huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan. Tienkäyttäjäryhmistä heikoimmassa asemassa ovat jalankulkijat, erityisesti lapset ja liikuntarajoitteiset, ja pyöräilijät. Heitä on liikenteessä erityisen paljon taajamissa. Yleisen nopeusrajoituksen alentaminen taajamissa on ollut keskusteluissa jo vuosia. Valtiovallan taholta tulisi antaa selkeä viesti taajamaan sopivasta yleisestä nopeusrajoituksesta.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitysluonnosta tulisi täsmentää niin,
että taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta.
Nopeusrajoituksen muutos saisi kokonaisuudistuksen yhteydessä tar-
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vitsemansa huomion. Taajaman nopeusrajoituksen päättämisessä tulisi
ensisijaisesti ottaa huomioon liikenneturvallisuusseikat.
Pykäläkohtainen arviointi
Määritelmät, suojatie, 2 §
Suojatien merkintätapaa esitetään luonnoksessa muutettavaksi siten,
että jatkossa suojatie merkittäisiin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnöin.
Valtakunnallinen ohjeistuksen (mm. Kuntaliitto, Liikennemerkkien käyttö kaduilla) mukaan suojatiet merkitään nykyisinkin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnällä. Talviolosuhteiden takia näin toimitaan pääsääntöisesti, mutta nykyinen lainsäädäntö jättää harkintavaltaa tienpitäjälle.
Helsingissä on noin 150 valo-ohjattua risteystä, joista suojatiemerkit
poistettiin ennen-jälkeen tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella
1990-luvun puolivälissä. Vaikutuksia selvitettiin ennakkoon poistamalla
11 valo-ohjatusta risteyksestä suojatiemerkit kesällä 1991. Vuosijaksojen 1986-1990 ja 1992-1994 välillä niissä ei tapahtunut kielteistä onnettomuuskehitystä, ja noin 1000 liikennemerkkiä poistettiin.
Nykyään tavoitteena on laajentaa jalankulkualueita, ja niiden kautta kulkee pyöräteitä. Liikennemerkkejä näihin usein kaupunkikuvallisesti
herkkiin ja arvokkaisiin kohteisiin (mm. Kansalaistori) halutaan asettaa
mahdollisimman vähän, mutta suojateitä on osoitettu harkitusti tiemerkinnöillä. Jalankulkijan ja "ei moottoriajoneuvon" risteämiskohdissa tiemerkintä on ollut riittävä. Vastaavia jalankulkijan ja pyöräilijän risteämiskohtia ovat joukkoliikennepysäkit, joissa pysäkkikatokset muodostavat näkemäesteitä. Jalankulkijat on kaiteiden avulla ohjattu kauemmas
katoksesta ja haluttuun pyörätien ylityskohtaan on jalankulkijoille ainoastaan maalattu suojatie. Autoliikenteen ja jalankulkijan risteämiskohtiin suojatiet merkitään liikennemerkillä ja tiemerkinnällä osaa valoohjattuja suojateitä lukuun ottamatta. Esitysluonnosta tulisikin täsmentää niin, että suojatie on edelleen mahdollista merkitä joko tiemerkinnällä tai liikennemerkillä taikka molemmilla.
On varmasti liikenneturvallisuussyitä perusteltua, että suojatie merkitään mahdollisimman selvästi molemmilla tavoilla eli liikenteenohjauslaitteella ja tiemerkinnöin. Kääntöpuolena asiassa on kuitenkin se, että
suojatietä ei olisi ilman molempien kriteerien täyttymistä. Tämä saattaa
muodostaa liikenneturvallisuusriskin, jos jalankulkija erehtyy suojatien
olemassaolosta pelkkien tiemerkintöjen perusteella. Esimerkiksi kadunrakennuksen yhteydessä voi olla mahdollista, että tiemerkinnät ja liikennemerkkien asentamiset toteutetaan eri aikaan. Lisäksi Suomen talviolosuhteista johtuen voi olla tilanteita, että ajoratamerkinnät eivät näy,
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jolloin pelkkien liikennemerkkien perusteella ei voisi varmistua, onko
kyseessä suojatie. Tiemerkintöjen tekeminen kylmään vuodenaikaan
voi lisäksi olla teknisesti mahdotonta.
Risteys, 2 § 13 k
Esitysluonnoksen mukaan risteyksellä tarkoitetaan samassa tasossa
oleva teiden risteämä, liittymä tai haarautuma. Risteykseen luettaisiin
kuuluvaksi myös tällaisten risteämien, liittymien tai haarautumien muodostamat alueet.
Joidenkin liikennemerkkien vaikutusalue on sidottu risteykseen. Epäselvää on, muodostuuko risteys, kun esimerkiksi kadulta jalkakäytävän
tai pyörätien ylityksen jälkeen tullaan ajoradalle, tai miten määritellään
erillisen raitiotien ja kadun risteäminen. Myös esimerkiksi kadun ja
huoltoaseman ajotie muodostaisivat tieliikennelaissa tarkoitetun risteyksen. Risteyksen määritelmää tulisikin täsmentää tai ainakin perusteluissa tulisi ottaa kantaa tavallisimpiin katuverkolla esiintyviin risteämistapauksiin. Tällä on erityisesti merkitystä pysäyttämistä ja pysäköintiä
koskevien liikennemerkkien asettamiseen.
Erotusalue, 2 ja 37 §:t
Esitysluonnoksessa on lisätty määritelmiin erotusalue, ja uutena liikennesääntönä erotusalueelle pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty.
Erotusalueen määritelmää olisi syytä tarkentaa taajama-alueet huomioon ottaen, sillä taajama-alueilla olevat ajoradan ja jalkakäytävän tai
pyörätien erottavat erotusalueet voisivat olla lyhytaikaiseen pysäyttämiseen kuormaamis- tai kuorman purkamistarkoituksessa paremmin soveltuvia alueita kuin jalkakäytävä, pyörätie tai ajorata.
Yleiset nopeusrajoitukset, 10 §
Lainsäädäntötyön keskeisiä tavoitteita oli, että uusi tieliikennelaki huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan. Tienkäyttäjäryhmistä heikoimmassa asemassa ovat jalankulkijat, erityisesti lapset ja liikuntarajoitteiset, ja pyöräilijät. Heitä on liikenteessä erityisen paljon taajamissa. Yleisen nopeusrajoituksen alentaminen taajamissa on ollut keskusteluissa jo vuosia. Valtiovallan taholta tulisi antaa selkeä viesti taajamaan sopivasta yleisestä nopeusrajoituksesta.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitysluonnosta tulisi täsmentää niin,
että taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta.
Nopeusrajoituksen muutos saisi kokonaisuudistuksen yhteydessä tar-
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vitsemansa huomion. Taajaman nopeusrajoituksen päättämisessä tulisi
ensisijaisesti ottaa huomioon liikenneturvallisuusseikat.
Kääntyminen, 23 §
Esitysluonnoksen 3 momentin mukaan risteyksestä saa poistua sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen, jos risteävällä
ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja. Asetusta
tieliikenteen liikennevaloista tulee tarkistaa tämän johdosta.
Polkupyöräilijän sekä taajaman ulkopuolella mopoilijan kääntyminen, 24 §
Esitysluonnoksen mukaan polkupyöräilijä saa jatkaa oikealla ajaen risteävän ajoradan yli. Esitystä tulisi täsmentää niin, että polkupyöräilijä
saa jatkaa oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa risteävän ajoradan yli.
Pysäyttäminen ja pysäköinti, pysäköinti vasemmalle puolelle, 36 §
Esitysluonnoksessa uutta on, että pysäköinti myös tien vasemmalle
puolelle sallittaisiin kaksisuuntaisella tiellä taajamassa. Näin pysäköitäessä vaarana kuitenkin on, että kuljettaja ajaa pysäköintipaikalle ohittamatta pysäköintiä ohjaavaa liikennemerkkiä, jolloin liikenneturvallisuus saattaa vaarantua. Tähän liittyen olisi tarpeen täsmentää, että
myös näin pysäköitäessä kuljettajan selonottovelvollisuuteen tulee kuulua pysäköintiä ohjaavien liikennemerkkien tarkistaminen.
Esitysluonnoksessa lisäksi mainitaan, että auton pysäköinti myös kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle vähentää autoilua kaupunkien
keskustoissa, jos pysäköintipaikka olisi helpoimmin saavutettavissa. Digitalisaation myötä on suunnitteilla myös muita pysäköintipaikan saavuttamista helpottavia ja autoilua keskustoissa vähentäviä palveluita,
kuten ajantasainen tieto vapaista pysäköintipaikoista tietovaraston
kautta.
Pysäköinti, selonottovelvollisuus
Pysäköinninvalvontaan liittyvien määritelmien ja liikennesääntöjen osalta esitysluonnoksessa nykytilaa kuvattaessa on kerrottu, että tienpitäjän asiana on merkkien kunnossapitäminen ja että pääsäännön
mukaan tienkäyttäjän ei tarvitsisi pysähtyä ja puhdistaa liikennemerkkiä
saadakseen selkoa esimerkiksi nopeusrajoituksesta. Kuitenkin esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä on todettu, että ajoneuvon kuljettajalla on selonottovelvollisuus pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevista säännöistä ja merkeistä. Pysäköinninvalvonnan kannalta on erityisen tärkeää, että ajo-
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neuvon kuljettajalla on edelleenkin selonottovelvollisuus pysäköintiä ja
pysäyttämistä koskevista järjestelyistä.
Pyöräkaista, 37 §
Esitysluonnoksen mukaan pyöräkaistalla tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin
osoitettua ajoradan pituussuuntainen osaa. Uutena liikennesääntönä
pysäyttäminen ja pysäköinti pyöräkaistalle olisi kiellettyä. Suomen talviolosuhteista johtuen pelkät ajoratamerkinnät eivät kuitenkaan aina ole
riittäviä, vaan pyöräkaistan osoittamista myös liikennemerkillä tulisi harkita.
Purku- ja lastaustoiminnot jalkakäytävällä ja pyörätiellä, 37 § 4 mom
Voimassa oleva tieliikennelaki sallii ajoneuvon pysäyttämisen jalkakäytävälle ja pyörätielle erityistä varovaisuutta noudattaen lyhyeksi ajaksi
ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia
syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä
ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.
Nykyisessä laissa on monta epämääräistä ilmaisua. Tulkinnanvaraista
on, mitä tarkoitetaan erityisellä varovaisuudella, kuinka lähellä pysäköintiin soveltuvan muun paikan tulee olla, mikä on kohtuuton tai kohtuullinen haitta jalan tai pyörällä kulkemiselle tai kuinka lähellä kuljettajan on pysyteltävä. Lisäksi on vaikeaa tulkita, milloin pysäytetyllä ajoneuvolla hoidetaan jakelua ja milloin se on vain muuten pysäköity. Nykyinen käytäntö ei ole toimiva, koska jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat
jatkuvasti kiertämään jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäytettyjä autoja.
Hallituksen esitysluonnos vastaa lähestulkoon nykyistä lakia tai jopa
huonontaa jalankulkijan ja pyöräilijän asemaa, koska kuljettajan velvollisuus pysytellä ajoneuvon läheisyydessä on poistettu.
Helsingin kantakaupunki on ahdas ja ruuhkainen. Kaikilla kulkijoilla (kävely, pyöräily, linja-autot, raitiovaunut, jakeluliikenne, autoliikenne yms.)
tulisi olla mahdollisimman sujuva liikkuvuus. Tulevina vuosinä juuri jakeluliikenteen suhteellinen osuus on kasvamassa, johtuen digitalisaatiosta ja internetkaupan, kotijakelun ja ns. palvelullistumisen lisääntymisestä. Näin ollen on välttämätöntä, että tieliikennelain uudistus ottaa
huomioon lisääntyvän jakeluliikenteen tarpeet ja varautuu yhä suurempiin ristiriitoihin jakelun ja muiden kulkijoiden välillä.
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Nykytilanteessa jakelu- ja huoltoautot aiheuttavat erityisesti jalkakäytävillä ja pyöräteillä sekä kävelykaduilla ja -alueilla merkittäviä vaikutuksia
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä ilmansaasteja melupäästöjä. Tämä vähentää kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta.
Jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat jatkuvasti kiertämään jalkakäytäville
ja pyöräteille sekä kävelykaduille pysäytettyjä ajoneuvoja. Lainsäädännön valmistelun yhteydessä tehdyssä kansalaiskyselyssä asukkaista
valtaosa (71 %) kannatti jakelupysäköinnin järjestämistä ajoradalla. Ainoastaan 21 % kannatti pysäköintiä jalkakäytävällä tai pyörätiellä.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan
reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).
Lisäksi ajoneuvon kuormaamisen ja purkamisen määritelmää olisi syytä täsmentää, tarvittaessa esimerkiksi viittauksin oikeuskäytäntöön.
Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeus ottaa toistuvasti kantaa siihen, mikä on ajoneuvon pysäyttämistä eli lyhytaikaista seisottamista kuorman
purkamisen tai lastaamisen vuoksi. Esimerkiksi tavaroiden järjestelyä
tai pakkaamista ei pidetä ajoneuvon kuorman purkamiseen tai lastaamisen nimenomaisesti liittyvänä toimintana.
Pysäköinti yksityiselle alueelle
Hallituksen esitysluonnoksesta puuttuu voimassa olevaan lakiin sisältyvä säännös luvattomasta pysäköinnistä yksityiselle alueelle. Voimassa
olevan lain kaltainen lainkohta on tarpeellinen, jotta luvatonta pysäköintiä yksityiselle alueelle voidaan valvoa. Kielto pysäköidä yksityiselle alueelle ilman alueen omistajan tai haltijan lupaa soveltuisi säädettäväksi
esimerkiksi 38 §:ssä.
Liikuntarajoitteisen pysäköintitunnus, 39 §
Voimassa olevan lain ja esitysluonnoksen nojalla liikuntarajoitteisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä pihakadulla myös merkittyjen paikkojen ulkopuolella. Selvyyden vuoksi tämä mahdollisuus samoin kuin
mahdollisuus pysäköidä pyöräkadulle olisi tarpeen mainita tässä lainkohdassa
Lisäksi selvyyden vuoksi esitöissä olisi myös syytä mainita, että mainittu tunnus ei oikeuta pysäköimään linja-autoille tai muulle tietylle ajoneuvoryhmälle varatulle paikalle taikka sähköauton latauspaikalle. LiPostiosoite
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säksi voisi olla syytä todeta, että mainitun tunnuksen nojalla pysäköity
ajoneuvo ei saisi haitata kohtuuttomasti muuta liikennettä.
Pysäköinnin alkamisaika, 41 §
Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään luovuttavaksi kokonaan määrämuotoisen pysäköintikiekon käyttämisestä. Pysäköinnin alkamisaika
olisi jatkossa ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi digitaalisella laitteella tai paperilla. Pysäköinninvalvonnan näkökulmasta
sääntelemättömät ilmoitustavat aiheuttavat kuitenkin epäselviä tilanteita käytännön valvontatoiminnassa ja mahdollisesti oikeusturvan vaarantumista. Esimerkiksi käsialojen epäselvyys ja vaihtelevuus tai sotkuiset kojelaudat heikentävät aikarajoituksen tasapuolisia ja yhdenvertaisia valvontamahdollisuuksia. Lainsäädännön tulisi kannustaa käyttämään ennemmin digitaalisia pysäköintikiekkoja kuin paperilappuja.
Ajoneuvon pysäyttämiseen liittyvät toimet, 42 §
Laissa säädettäisiin ajoneuvon pysäyttämiseen liittyvistä toimista. Pykälässä mainitaan mm. että on varmistettava, että ajoneuvo ei lähde itsestään liikkeelle sen ollessa pysähtyneenä tai pysäköitynä.
Pykälän perusteluissa olisi huomioitavat ajoneuvojen automaatio ja etäohjaus sekä kuvattava, miten pykälää näissä tilanteissa sovelletaan.
Älyliikenteen kokeiluja, kuten mm. itseohjautuvien autojen käyttöönotto,
ei tulisi estää liian yksityiskohtaisella säätelyllä.
Ajoneuvon säilyttäminen tiellä, 43 §
Esitysluonnoksen mukaan tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai
varastoida ajoneuvoa, jota ei käytetä liikenteessä. Pykälä on lähes saman sisältöinen kuin voimassa olevassa laissa. Nykyisen lain odotusarvot olivat suuret vuonna 2008 sen voimaan tullessa, mutta käytännössä
se osoittautui harvoihin tilanteisiin sopivaksi.
Esitysluonnoksen tekstiä tulisi täsmentää. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitaan, että "Liikennekäytöstä poisto tarkoittaa väliaikaista poistamista, eikä ole kohtuullista kieltää tällaisten ajoneuvojen
säilyttämistä kadulla." Kaikenlaiseen pidempiaikaiseen säilyttämiseen
tulisi voida puuttua, on se sitten ajoneuvon väliaikaista poistoa liikennekäytöstä tai trailerin/ peräkärryn käyttöä pari kertaa vuodessa. Säilyttäminen on väärin säännöllisesti kadunvarsipaikkoja tarvitsevia kohtaan.
Omistajan vastuulla on etsiä säilytykseen sopivat paikat muualta kuin
yleisiltä alueilta.
Kaupungeittain vaihtelevien soveltamiskäytäntöjen vuoksi ja siten vallitsevan oikeustilan selventämiseksi esimerkiksi esitöissä olisi tarpeen
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tarkemmin määritellä, mitä tosiasiallisella käyttämättömyydellä ja ilmeisen pysyvällä liikennekäytöstä poissaololla tarkoitetaan. Esimerkiksi
jonkinlainen aikamääre katsastamattomuudelle tai määritelmä varastointitarkoitukselle selkeyttäisi lainkohdan tulkintaa ja epäselvää oikeustilaa. Esimerkiksi venetrailereiden pitkäaikaisesta säilyttämisestä rajoittamattomilla pysäköintipaikoilla pysäköinninvalvonta saa runsaasti palautetta.
Kävelykadulla ajaminen ja pysäköinti, 45 §
Kävelykadun ylittäminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tulisi lisätä kävelykadun sääntöihin. Nykyisin se sallitaan lisäkilvellä.
Raitiovaunun kuljettamista koskevat muut liikennesäännöt, 64 § 2 mom
Esitysluonnoksen mukaan pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla
raitiovaunun nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa
ylittää 20 kilometriä tunnissa. Tässä on ristiriita pyöräkadun liikennesäännön kanssa.
Liikenteenohjaus, liikenteenohjauslaitteet, 70 ja 71 §
Lausunnon antamista liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä ja liikennevaloista hankaloittaa se, ettei luonnosta Valtioneuvoston asetuksesta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä tai Liikenteen turvallisuusviraston tarkemmista määräyksistä ole käytettävissä. Kun tarvittavat luonnokset
ovat käytettävissä, on jatkovalmistelussa vielä syytä täsmentää erityisesti seuraavia asioita:
Esitysluonnoksen 2 momentin mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa
kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle kunta. Muulle kuin
maantielle ja edellä mainituille alueille merkit asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.
Selvitysten mukaan suuri osa kunnista, mukaan lukien Helsinki, antaa
suostumuksensa liikennemerkkien asettamiseen kaupungin omien
alueiden ohella vain yksityisille teille. Nykykäytännön mukaan kunnat
eivät osallistu muiden yksityisten alueiden suunnitteluun eivätkä myönnä suostumuksia liikenteen ohjauslaitteen asettamiseen
Esitysluonnoksen perusteluiden mukaan kunnan tulisi antaa suostumus
sekä yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen että yleisesti liikenteeseen
käytetyn alueen liikenteenohjauslaitteista riippumatta maa-alueen omistussuhteesta. Kyseisiä alueita olisivat mm. kauppojen, markettien, sairaaloiden ja virastojen pihat. Suostumuksen antaminen edellyttää hallintopäätöksen tekemistä. Kunta voisi esitysluonnoksen mukaan periä
maksun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista.
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Nykykäytännön laajentaminen on resurssi- ja kustannusmielessä kyseenalaista saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Hallintopäätös siirtää
kuntien vastuulle yksityisten alueiden liikenteenohjausjärjestelyt. Hallintopäätösten määrän lisääminen on myös vastoin hallituksen norminpurkutalkoita.
Esitysluonnoksen perusteluissa mainitaan, että tieliikennelaissa säädetyt liikenteenohjauslaitteet ovat tien tunnusmerkkejä. Niiden asettaminen muualle kuin tielle on kiellettyä. Asemakaavoissa on kuitenkin
asuntorakentamiseen osoitetuilla tonteilla usein varattu alueen osia
yleiselle jalankululle ja/tai pyöräilylle, joilla toisinaan on myös huoltoajo
sallittu. Tämä tarkoittaa, että yksityisellä tontilla on tulevaisuudessa
kahdenlaisia liikennemerkkejä; tieliikennelain mukaisia ja satunnaisia
muunlaisia merkkejä. Osalle merkeistä vaaditaan kunnan suostumus,
osalle ei. Tämä kehitys ei ole toivottavaa.
Esitysluonnoksen 4 momentin mukaan liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Liikennevirastolle liikenteenohjauslaitteen
tallentamiseksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetussa laissa
säädettyyn tietojärjestelmään. Tarkoitus on hyvä ja kannatettava. Pidemmän ajan kuluessa tietoa on mahdollista hyödyntää automattisessa
ajamisessa, mutta alkuvaiheessa Helsingin valmiudet toimittaa tietoa
järjestelmään ovat rajalliset ja pitkä siirtymäaika on tarpeen.
Oikeustilan selventämisen kannalta on hyvä, että esitysluonnoksessa
on avattu, mitä liikenteenohjauslaitteen asettamisella tarkoitetaan ja että kyseessä on julkisen vallan käyttäminen. Oikeustilaa selventää myös
päätöksentekoon liittyvä, esitysluonnoksessa yksiselitteisesti mainittu
muutoksenhakumahdollisuus. Epäselväksi kuitenkin jää, koskevatko
lainkohdassa kuvatut menettelytavat myös tilapäisistä liikennejärjestelyistä päättämistä esimerkiksi tiellä tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman vuoksi. Näissä tilanteissa olisi tarpeen tietää, voiko kunta
esimerkiksi velvoittaa kadulla tai yleisellä alueella työtä tekevän tai
työstä vastaavan asettamaan liikenteenohjauslaitteen tilapäistä liikennejärjestelyä koskevan päätöksen mukaisesti tai periä maksua siitä, että kunta asentaa päätöksen mukaiset merkit, kun työtä tehdään työstä
vastaavan intressissä ja aloitteesta. Tilapäisisiä liikennejärjestelyjä koskevat voimassa olevan lainsäädännön kohdat (tieliikenneasetus
182/1982, 49 ja 50 §:t) ovat osoittautuneet tältä osin puutteelliseksi ja
epäselväksi, sillä ne sisältävät muun muassa viittauksen kumoutuneisiin kunnallisiin järjestyssääntöihin.)
Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle, 73 §
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan poliisi tai tienpitäjä voisi poistaa
1 momentin vastaisesti asetetun laitteen. Poistamisessa käytettävää
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menettelyä olisi tarpeen täsmentää esimerkiksi viittauksella hallintolain
mukaiseen päätöksentekoon. Lainkohdassa tai perusteluissa tulisi
myös kiinnittää huomiota vastaavaan järjestyslain (613/2003) säännökseen.
Liikennevalo-opastimet, 74 §
Esitysluonnoksen liitteen 2 kuvan 4 (nuolivalo) tekstiselitteeseen tulisi
lisätä taulukon kohtien 1-3 ja 7 lisäksi viittaus kohtaan 5, mikä mahdollistaisi kuvan 5 kaltaisen opastimen käyttämisen tiettyyn suuntaan
kääntyvälle liikenteelle.
Kuvassa 5 (vilkkuva punainen valo) uutena esitettävä vilkkuva punainen ilman samassa opastimessa olevaa keltaista valoa ei sovellu kovin
hyvin käytettäväksi. Suoraan pimeästä opastimen tilasta syttyvä punainen valo ei anna tienkäyttäjälle aikaa reagoida velvoitteeseen.
Kuvassa 8 (joukkoliikenneopastin) joukkoliikenneopastinta voinee luonnollisesti käyttää myös silloin, kun sillä ohjataan raitiovaunu- tai linjaautoliikennettä muusta liikenteestä erillään. Joukkoliikenne-opastimiin
on tarpeen lisätä nuolelle vaihtoehtoinen opastinkuva, joka sallii etenemisen varovaisuutta noudattaen. Opastinkuvaa käytettäisiin tilanteissa,
joissa ainoastaan osa raitioliikenteen konflikteista on ohjattu. Esimerkkinä tilanne, jossa kiertoliittymässä risteävä ajoneuvoliikenne pysäytetään, mutta risteävää jalankulkua ei ohjata. Näissä tilanteissa on tarpeen ilmaista raitiovaunun kuljettajalle, että ohjaus on toiminnassa.
Opastinkuvan muodoksi esitetään kärjellään olevaa kolmiota, joka on
käytössä Saksassa joukkoliikenneopastimissa.
Kuvassa 9 (polkupyöräopastin) polkupyöräopastimen kanssa ei ole teknisesti tai sekaantumisvaaran vuoksi järkevää käyttää erillisiä nuoliopastimia. Polkupyöräliikenteen ohjaaminen nuoliopastimen tapaan on
kuitenkin tarpeellista, joten nuolikuvio tulisi tällaisissa tapauksissa integroida kunkin värin pyöräsymbolin yhteyteen. Kuvion mahdollisimman hyvän selkeyden vuoksi saattaisi tässä olla perusteltua käyttää
kaikissa väreissä vihreän kaltaista nuolisymbolia (ei punaisessa ja keltaisessa käytettävää ääriviivanuolta).
Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit, 77 §
Esitysluonnoksen 2 momentin mukaan pyörätiellä merkki sijoitetaan
sen oikealle puolelle. Jos tällä tarkoitetaan välittömästi ajoradan vieressä sijaitsevaa pyörätietä, lisääntyy ns. "kärkikolmioiden" määrä kaksintai kolminkertaisiksi tilanteesta riippuen. Nykyisen lain tulkinnassa on
lähdetty siitä, että ajoneuvoliikenteen väistämisvelvollisuutta osoittavat
merkit koskevat myös ajoradan rinnalla olevan pyörätien liikennettä,
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vaikka merkit sijaitsevatkin pyörätien vasemmalla puolella. Tätä olisi
syytä täsmentää ja sallia nykyinen käytäntö.
Kielto- ja rajoitusmerkit, 78 §
Esitysluonnoksen mukaan merkki C35 (nopeusrajoitusalue päättyy)
osoittaa merkillä C34 (nopeusrajoitusalue) osoitetun nopeusrajoitusalueen päättymisen. Nopeusrajoitusalue päättyy myös toista nopeusrajoitusaluetta osoittavaan merkkiin. Nopeusrajoitusalueen tulisi päättyä
myös merkkiin E22 (taajama päättyy). Tämä vähentäisi merkkejä taajaman rajalla.
Sääntömerkit, 80 §
Raitioliikenteen pysäkeillä on pääsääntöisesti selkeästi erottuva pysäkkikoroke. Korokkeita on myös monilla linja-autopysäkeillä. Pysäkkikorokkeilla pysäkin pituutta ilmaisevia tiemerkintöjä ei käytetä ja koroke itsessään osoittaa selkeästi pysäkin pituuden. Tämä tulisi huomioida
myöskin pysäkkien pysäyttämis- ja pysäköintikiellon määrittelyssä esimerkiksi seuraavalla muotoilulla:
"Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä pysäkkikorokkeen kohdalle, tai jos pysäkkilaituria ei ole, tiemerkinnöillä osoitetulla matkalla merkin kummallekaan puolelle, tai jos merkintää ei ole, 12 metriä lähemmäksi merkkiä."
Raitiovaunupysäkkien osalta viimeinen 12 metrin sääntö on tarpeeton,
koska nykyiset raitiovaunut ovat niin pitkiä, että koroketta tai merkintää
on käytettävä.
Esitysluonnoksesta puuttuu liityntäpysäköintipaikan (E3) yhteydessä
raitiovaunu. Liityntäpysäköintiviitassa (F18) raitiovaunu on esitetty.
Opastusmerkit, 81 §
Esitysluonnoksen yhteydessä ei ole kerrottu merkin sinisestä pohjaväristä. Kaikki muut värit on selitetty.
Jalankulkuopastus keskusta-alueiden lyhyillä opastettavilla reiteillä tulisi vapauttaa kokonaan tieliikennelainsäädännön ulkopuolelle. Näillä
alueilla tienpitäjät voisivat käyttää oman brändinsä (väri, tunnukset)
mukaisia jalankulkuopasteita.
Lisäkilpi, 82 §
Esitysluonnoksessa huoltoajon määritelmä on esitetty liitteen 3 taulukossa 8. Määritelmä on tärkeä ja sen siirtämistä yleisiin säännöksiin tulisi harkita.
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Pituussuuntaiset merkinnät, 85 §
Esitysluonnoksen mukaan tilapäisissä liikennejärjestelyissä käytettävät
pituussuuntaiset merkinnät olisivat keltaisia. Jos samanaikaisesti näkyisi sekä keltaisia että valkoisia pituussuuntaisia merkintöjä, olisi noudatettava ensisijaisesti keltaisia merkintöjä. Tällä seikalla voi olla liikenneturvallisuutta parantava vaikutus työmaihin ja muihin vastaaviin liittyvissä tilapäisissä liikennejärjestelyissä
Tiemerkinnät, 84-87 §
Esitysluonnoksen mukaan sulkuviivan, varoitusviivan ja sulkualueen
väri olisi valkoinen myös kun merkintä erottaa vastakkaiset liikennesuunnat. Samassa yhteydessä tulisi selvittää jäljelle jäävien keltaisten
viivojen käyttöalueet ja merkitys.
Keltaisella yhtenäisellä reunamerkinnällä (M4) voidaan osoittaa linjaauton tai raitiovaunun pysäkkiin liittyvä pysäyttämisrajoitus. Käytännössä uusien pysäkkien reunaan tehdään valkoisesta kivestä kiviraidat
kontrastiksi näkövammaisia varten (kts. sääntömerkit). Vanhoilla pysäkeillä keltainen reunamerkintä voitaisiin korvata esim. leveällä valkoisella reunamerkinnällä. Risteysruudutus (M18) oli jo liikenne- ja viestintäministeriön myöntämässä kokeiluluvassa valkoinen. Pysäyttämisrajoitus (M5) on usein maastossa toteutettu valkoisella vastoin kokeiluluvan
keltaista väriä.
Keltaisesta tiemerkintäväristä luopumista pysyvien järjestelyiden yhteydessä tulisi selvittää. Keltainen väri varattaisiin vain ja ainoastaan tilapäisten liikennejärjestelyiden tiemerkinnöille. Tällä saattaisi olla liikenneturvallisuutta parantava vaikutus.
Wienin tieliikennesopimuksen mukaan väistämisviivaa saa käyttää tehostamaan liikennemerkillä (B4 tai B5) osoitettua väistämisvelvollisuutta. Tanska on tehnyt sopimukseen varauman siten, että väistämisviivalla voidaan osoittaa myös liikennesääntöön perustuva väistämisvelvollisuus. Tällaiselle väistämisviivan käytölle olisi tarvetta Suomessakin.
Tulisi selvittää kansallisen tiemerkinnän tarve, jolla voidaan tehostaa liikennesäännön väistämisvelvollisuutta. Merkinnän tarve korostuu pyöräteillä.
Muut tiemerkinnät, 87 § Esitysluonnoksessa mainitaan, että pihakadulla pysäköintialue voidaan osoittaa ilman liikennemerkkiä eli ainoastaan
valkoista ”P”-merkintää (M11) käyttäen. Suomen talviolosuhteissa tällaisen pysäköintipaikan havaitseminen voi kuitenkin olla mahdotonta.
Teknisen laiteen käyttö, 98 §
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Esityksessä säädettäisiin teknisen laitteen käytöstä ajon aikana. Erityisesti pykälässä viitattaisiin viestintälaitteen, siis esimerkiksi matkapuhelimen käyttöön ajon aikana. Luonnoksen pykälässä halutaan myös
mahdollistaa ajoneuvon ohjaaminen sen ulkopuolella esimerkiksi pysäköintitilanteessa. Tällaisen tekniikan hyödyntäminen voi edellyttää ajoneuvon kontrolloimista matkapuhelimella, ja siten viestintälaitteen käyttöä ajon aikana. Ylipäätään ajoneuvon etäohjaus voi edellyttää viestintälaitteen käyttöä. Pykälän perusteluissa olisikin kuvattava tarkemmin
pykälän soveltamista etäohjaustapauksia.
Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettajan liikennesääntörikkomukset, 165 §
Esitysluonnoksen mukaan liikennevalon osoittaman velvollisuuden
noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä 100 euron liikennevirhemaksu. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta liikennevalon noudattamatta jättäminen on moitittavampaa kuin monet muut pykälän sääntörikkomukset. Tämän takia valojen noudattamatta jättämisestä tulisikin
harkita suurempaa liikennevirhemaksua, esim. samaa kuin tienkäyttäjän yleisestä rikkomuksesta määrättävä 170 euron maksu.
Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun käyttöä koskevat rikkomukset, 170 §
Ehdotuksen liikennevirhemaksua koskevan osan 170 § 1 momentissa
määriteltäisiin, että joutokäynnistä voitaisiin määrätä liikennevirhemaksu. Laissa pysäköinninvalvonnasta (727/2011) 3 § määritellään pysäköintivirheeksi joutokäyntirikkomus. Pysäköintivalvontalain 2 § soveltamisalan rajauksessa on todettu, että joutokäyntivirheestä ei anneta pysäköintivirhemaksua, mikäli asia käsitellään rikosasioista säädetyssä
järjestyksessä. Tämä poistuisi rikesakon poistuessa. On ongelmallista,
että samasta rikkeestä on annettavissa kaksi eriävää ja erisuuruista
rangaistusta. Perusteltua olisi, että vain toinen näistä olisi voimassa.
Raitiovaunun nopeusrajoitukset
Raitiotien kulkiessa kadun vieressä tai kokonaan kadusta erillään, sille
tulee voida osoittaa oma nopeusrajoitus. Pikaraitioteillä yleisemminkin
nopeusrajoituksia asetetaan yleensä hienojakoisemmin kuin ajoneuvoliikenteelle eli esimerkiksi risteyksien ja pysäkkien kohdalla on omat rajoituksensa. Näistä syistä olisi perusteltua varata raitioliikenteelle omat
nopeusrajoitusmerkit. Selkeyden vuoksi näitä merkkejä olisi syytä käyttää myös silloin, kun raitioliikenne noudattaa kadun nopeusrajoitusta.
Vastaava käytäntö on voimassa mm. Sveitsissä, Ranskassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Toissijaisesti raitioliikenteen omia nopeusrajoitusmerkkejä voitaisiin käyttää vain raitioteillä tai ajoradasta erillisillä raitioteillä.
Vastuu ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta, 175 §
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Hallituksen esitysluonnoksen mukaan liikennevirhemaksusta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija, kuten on myös pysäköinninvalvonnasta säädetyn lain mukaan. Ajoneuvon omistajan tai haltijan on
esitettävä todennäköisiä syitä vastuusta vapautumisen perusteluksi.
Esitysluonnoksessa on mainittu, että yksi tällainen perustelu voi olla
ajoneuvolla väärin pysäköineen henkilön nimen ilmoittaminen valvontaviranomaiselle. Pysäköinninvalvonnan osalta asiaa on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2014:104, jossa ajoneuvon
omistajan ilmoittama pelkkä nimitieto riitti vastuusta vapautumiselle.
Hallituksen esityksen perusteluissa olisi hyvä käydä läpi, mitä yksilöintitietoja ajoneuvon kuljettajasta tulisi ilmoittaa, että virhemaksusta vastuussa oleva ajoneuvon kuljettaja voidaan tavoittaa.
Tien tilapäinen sulkeminen ja työn tekeminen tiellä, 189 ja 190 §:t
Esitysluonnoksen ehdotus vastaa pääosin nykyisin voimassa olevaa
lainsäädäntöä (tieliikenneasetus 182/1982, 49 ja 50 §:t). Tiellä tehtävään työhön liittyvää liikenteenohjausta ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä
koskevaa sääntelyä olisi kuitenkin tarpeen tarkentaa erityisesti ylempänä kohdassa Liikenteenohjauslaitteet mainituin tavoin, erityisesti yleisötapahtumien osalta.
Akselille tai telille kohdistuva suurin sallittu massa, 116 §
Esitysluonnoksessa sallitaan, kuten nykyisin voimassa olevassa ajoneuvoasetuksessakin, ns. telikevennyksen salliminen luistonestojärjestelmänä, mikäli siitä ei aiheudu tielle vahinkoa. Siltojen kansilla tätä ei
kuitenkaan tulisi sallia. Helsingin siltatyypit ovat tämän osalta haavoittuvampia kuin muualla Suomessa.
Helsingissä on lisäksi runsaasti erilaisia maanalaisia rakenteita, muun
muassa kansirakenteita, joiden kantavuus ei kestä painavia ajoneuvoja. Sallittujen ajoneuvomassojen kasvaminen voi tulevaisuudessa muodostua ongelmaksi varsinkin tilanteissa, joissa suuria jakelu- tai muita
ajoneuvoja kuljetetaan tai pysäytetään kantavuudeltaan rajoitetuilla katuosuuksilla, esimerkiksi kevyen liikenteen väylien silloilla tai kansilla.
Pysäköinnin ja pysäyttämisen kieltämistä tällaisilla rakenteilla olisi siis
tarpeen harkita.
Liikennemerkit, yleistä
Yleisesti liikenteeseen käytettyjen kauppojen, sairaaloiden ym. yksityisten piha-alueiden liikennemerkit tulisi luonnoksen mukaan hyväksyttää
kunnalla. Vaikka kunta voisi ehdotuksen mukaan periä luvista maksun,
Helsinki ei pidä käytäntöä kustannustehokkaana eikä mielekkäänä.
Pysäköintipaikkaa osoittava liikennemerkki, E2
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Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole määritelty pysäköintipaikkaa osoittavalle P-liikennemerkille vaikutusaluetta. Vaikutusalue saattaa näin ollen olla hyvinkin pitkä. Selkeyden vuoksi päättymistä osoittavan liikennemerkin pitäisi olla pakollinen, kun vaikutusalue on yli 30
metriä, kuten esimerkiksi nykyisin on liikennemerkin 371 osalta (liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 203/1982, 19 §). Pysäköintipaikkaa osoittavat tiemerkinnät eivät talviolosuhteissa aina ole näkyvissä, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta pysäköinnin luvallisuuden arvioinnissa ja mahdollisesti liikenneturvallisuuden vaarantumista.
Siirtokehotusmerkki, I 13
Esitysluonnoksessa esitetään siirtokehotustaulua uudeksi liikennemerkiksi I 13. Tähän saakka siirtokehotustaulu ei ole ollut pysäköintiä ohjaava liikennemerkki, vaan sen tarkoituksena on ollut tiedottaa katualueella tehtävästä työstä ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain
(828/2008) mukaisesti. Siirtokehotustaululla ei oikeuskäytännön nojalla
ole ollut vaikutusta muiden liikennemerkkien voimassaoloon. Tämä tilanne on syytä säilyttää, sillä esimerkiksi siirtokehotuksen voimassaoloalueella muiden pysäköintiä ohjaavien liikennemerkkien peittäminen
aiheuttaisi kohtuutonta viivästystä ja haittaa muun muassa kunnossaja puhtaanapitotöille, tilapäisille liikennejärjestelyille sekä pysäköinninvalvonnalle. Selvyyden vuoksi siirtokehotustaulun oikeudellista määrittelyä, merkitystä ja vaikutusaluetta olisi tarpeen täsmentää esitysluonnoksessa esitetystä. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan siirtokehotustaulun voimassaolo päättyy seuraavaan siirtokehotuskylttiin tai seuraavaan risteykseen.
Esitysluonnoksessa lisäksi mainitaan, että siirtokehotuksessa voidaan
kertoa siirtokehotuksen syy, voimassaoloaika, yhteystiedot ja muita tarvittavia tietoja. On kuitenkin olennaista, että merkistä ilmenee sen syy
ja voimassaoloaika, jotta ajoneuvoa pysäköitäessä on mahdollista varautua muuttuviin olosuhteisiin. Myös nykyisin merkin taustapuolella
oleva kuva henkilöautoa hinaavasta hinausautosta on käytännössä havaittu tehostavan merkin havaittavuutta ja vähentämän toteutettuja ajoneuvojen siirtoja.
Muutos liikennemerkiksi esityksessä esitetyssä muodossa on ongelmallinen. Täsmennyksenä tulisi kuitenkin lisätä ”Tienpitoon liittyvien töiden vuoksi asetettava siirtokehotus on pohjaväriltään keltainen. Muiden
syiden vuoksi asetettava siirtokehotus on pohjaväriltään valkoinen.”
Perusteluna edellä esitetylle jaottelulle on, että katualueiden varauksissa käytettävissä merkeissä on osoittautunut olevan ongelmia merkitsemis- ja asettamiskäytännöissä. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia tienpitoon liittyvissä toiminnoissa. Siirtokehotuksien värierottelu tukisi nyPostiosoite
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kyistä käytäntöä ja parantaisi tienpitoon liittyvien merkkien havaittavuutta.
Myös liikenteenohjauslaitteen asettamiseen esitysluonnoksen mukaisesti kuuluvan valituskelpoisen hallintopäätöksen teko esimerkiksi kunnossapitoon liittyvissä tilapäisissä liikennejärjestelyissä on niiden suuren määrän takia epärealistista toteuttaa suuruudeltaan Helsingin kokoisessa kaupungissa. Pelkästään tavanomaiseen kadun kunnossapitoon liittyviä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joihin liittyy ajoneuvojen siirtoja, tehdään Helsingissä noin neljä tuhatta vuosittain. Esitysluonnoksen
mukainen menettely vaikeuttaisi kunnossapitotoimintaa ja sitoisi kohtuuttomasti resursseja.
Reunapaalu, I 12
Reunapaalun väriksi tulisi harkita keltaista. Reunapaalu muodostaa tärkeän optisen ohjauksen välineen alemman tieverkon teillä, jotka ovat
usein kapeita ja reunapaalu on usein myös sijoitettu siten, että se jää
osin aurauslumen peittämäksi tai likaantuu herkästi. Paalun näkyvyyttä
olisi mahdollista parantaa keltaisella värillä.
Risteysruudukko
Esityksessä risteysruudukko on väriltään keltainen. Esitetään ruudukon
väriksi jatkossakin valkoista nykykäytännön mukaan. Perusteluina voidaan esittää seuraavaa:
Käytännössä kaikki ruudukot ovat nykyisin valkoisia ja sijaitsevat käytännössä alueilla, jotka pidetään lumettomina läpi vuoden. Keltainen
väri ei tuo siten havaittavuuteen merkittävää etua. Keltaisten merkintöjen tekeminen laadukkaasti on vaikeaa. Ristikot sijaitsevat tyypillisesti
kohdissa, jossa on vilkas liikenne. Tällöin ainoa hyvin käyttöä kestävä
tapa on tehdä ne massamerkintänä. Keltaisen massan käyttö tuo kuitenkin suuria haasteita, koska sen tarve on jatkossa erittäin vähäinen
pituussuuntaisten keltaisten merkintöjen pääsääntöisesti poistuessa.
Keltaisen massamerkinnän tekeminen edellyttää käytännössä kahta
erillistä merkintäpataa, keltaiselle ja valkoiselle värille omansa, jotta värit pysyvät merkintävaiheessa halutunlaisina ja puhtaina. Kokemuksesta tiedetään yhdellä padalla tehtävän keltaisen ja valkoisen johtavan
helposti tulokseen, jossa valkoisen sävy on käytännössä kellertävä pitkään keltaisen massan käytön jälkeen seuraavissa massaerissä. Tämä kahden padan vaatimus rajaa heti sitä, missä määrin kunnat ja urakoitsijat pystyvät tekemään töitä suurten laitekulujen vuoksi. Tämä puolestaan edelleen rajaa sitä, kuinka nopeasti merkintöjä pystytään uusimaan tai korjaamaan. On tärkeää huomata ero muiden keltaisten merkintöjen (M4, M5) ja risteysruudukon (M18) välillä on työtekninen ero,
pysäyttämisrajoitus (M4) ja keltainen reunamerkintä (M5) joutuvat palPostiosoite
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jon pienemmälle kulutukselle, ovat laajuudeltaan pienempiä ja ne voidaan tehdä sijaintinsa vuoksi käytännössä aina maalaamalla, jolloin
vaihto eri värien välillä ei ole samanlainen ongelma kuin massamerkinnöissä.
Ajoneuvon joutokäytön kiellot
Lakiesityksen 55 § Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto, koskee ajoneuvojen joutokäyttöä. Joutokäyntirajoitus on
osoittautunut ongelmalliseksi tarkkaan rajatuissa ajoneuvojensiirtoon
liittyvissä tehtävissä, eli siirronvalvojan tehtävissä. Siirronvalvojat ovat
saaneet tienpidon tehtävää suorittaessaan pysäköintivirhemaksuja joutokäyntisäännöksen perusteella.
Siirronvalvonta on osa tienpitoa ja siihen käytetään pääsääntöisesti
henkilöautoa, jota käytetään hyvin samantapaisesti kuin pysäköinninvalvontaan käytettävää ajoneuvoa. Autoa joudutaan siirtokehotuskohteissa siirtämään lyhyitä matkoja, osa kohteista saadaan kirjattua autosta, osassa käydään kävellen kirjaamassa. Joutokäyntirajoitus aiheuttaa tällaisessa työssä tietyissä sääolosuhteissa isoja ongelmia niin
liikenneturvallisuuden (ikkunoiden huurtuminen jne.) kuin työturvallisuuden osalta autosta sisään ja ulos kuljettaessa ja siksi olisi perusteltua
antaa siirronvalvontaan käytettävälle ajoneuvolle poikkeus tyhjäkäyntisäännöksistä olosuhteiden sitä edellyttäessä
Poikkeus koskee hyvin rajattua ajoneuvojoukkoa koko maassa, kyseeseen tullee enintään muutama kymmenen autoa koko Suomessa. Näin
ollen vaikutukset ympäristölle ovat minimaaliset, mutta kadunpidon sujuvuudelle ja taloudellisuudelle suuret. Sanamuoto voisi olla tällöin esimerkiksi:
[…] kiireellisessä tehtävässä olevan hälytysajoneuvojen, liikenteenvalvojan tai siirronvalvojan virkatehtävässä käyttämän ajoneuvon sekä
katsastuksen osana toimitettavaan pakokaasumittaukseen odottavaa
ajoneuvoa.
Muita näkökohtia
Yleisesti lakikokonaisuudessa tulisi huomioida hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja erityisesti työkonekoneiden turvalliset
sekä sujuvat toimintaedellytykset katu- tai piennaralueella suoritettavissa työtehtävissä. Lisäksi moottorityökoneelle on sallittava hinattavan lisälaitteen tai perävaunun hinaaminen liikenteessä.
Uudessa laissa on huomioitava jalankulkualueille, pyöräilyalueilla, katualueilla ja välittömästi liikennealueen lähistöllä suoritettavien työtehtäviendigitalisoinnin, automatisoinnin ja robotisoinnin mahdollistaminen.
Lainsäädännön tulee mahdollistaa hyötyliikenteen nopea automatisointi
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sekä korkeasti automatisoidusti tai täysin automaattisesti suoritettavat
työt liikenteen seassa.
Lakiin on kirjattava velvoite huomioida kadun koko poikkileikkauksen
osalta ylläpidon tarvitsema tilaulottuma. Esteettömyyden varmistamiseksi on huomioitava katupinnan sekä siitä erotetun jalkakäytävän rakenteellinen tasaisuus. Tämä parantaa talvikunnossapidon toimintaedellytyksiä. Laissa on huomioitava sähköisen liikenteen latauspisteiden
merkintäyksinkertaisella ja yksiselitteisellä liikennemerkillä. Ajoneuvojen latauspisteiden ennakko-opastaminen on sallittava liikennemerkein
Esittelijän perustelut
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 21.4.2017 mennessä mm. Helsingin kaupungilta lausuntoa tieliikennelain kokonaisuudistuksesta (lausuntopyyntö ja hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi, liitteet 1 ja 2).
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tieliikennelaki, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Esityksellä toimeenpannaan valtioneuvoston tekemä periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta. Tieliikennelaissa koottaisiin yhteen liikenteessä käyttäytymisen säännöt. Näitä olisivat liikenteen yleiset periaatteet, liikennesäännöt ja ajoneuvojen käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikenteenohjauksessa käytettävistä laitteista ja merkeistä säädettäisiin. Sen lisäksi säädettäisiin lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta ja sen järjestelmästä.
Lain tavoitteena olisi muun muassa vähentää byrokratiaa ja lisätä tienkäyttäjien omaa vastuullisuutta liikenneturvallisuudesta, liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä. Yksittäisten säännösten määrää kokonaisuudessa vähennettäisiin. Säännösten kirjoitustapaa täsmennettäisiin, yksinkertaistettaisiin ja nykyaikaistettaisiin.
Sääntelyä uudistamalla vastattaisiin paremmin perustuslain, kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Tieliikenteen nopea tekninen kehitys ja automaatio otettaisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä paremmin huomioon. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuoden 2017 aikana. Ehdotetussa tieliikennelaissa on joitain
siirtymäaikaa koskevia säännöksiä.
Saadut lausunnot
Asiassa on saatu lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta, yleisten
töiden lautakunnalta, HKL:ltä, Helsingin rakentamispalvelu Staralta ja
ympäristökeskukselta. Lausuntoa on valmisteltua kansliassa yhdessä
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talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo mm., että esitysluonnos selkeyttää raitioliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn liikennesääntöjä ja on myös
monella tapaa selvä parannus pyöräilyn ja jalankulun olosuhteisiin.
Raitioliikenteen liikennesääntöjen huomioiminen kokonaisuutena on
positiivista. Liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän uudistaminen
luo paremmat edellytykset liikenneturvallisuuden edistämiselle taajaman alueella. Alueellisen nastamaksun mahdollistava lainsäädäntö on
tavoiteltavaa jo lähitulevaisuudessa ongelman ratkaisemiseksi. Askel
oikeaan suuntaan on nastarenkailla varustetuilta moottorikäyttöisiltä
ajoneuvoilta ajon kieltävä liikennemerkki. Lautakunta ehdottaa, että
taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. Lisäksi lautakunta esittää lukuisia täsmennyksiä lakiehdotuksen yksittäisiin
pykäläkohtiin. Lautakunnan esitykset on sisällytetty lausuntotekstiin.
Yleisten töiden lautakunta uudistuksen tavoitteita tarpeellisina ja perusteltuina ja esittää lukuisia täsmennyksiä lakiehdotuksen yksittäisiin pykäläkohtiin. Lautakunnan esitykset on sisällytetty lausuntotekstiin.
HKL katsoo , että lakiehdotuksessa määritellään raitiovaunu siten, että
raitiovaunu on kiskoilla kulkeva pakko-ohjattu laite, joka liikennöi raitiorataverkolla. Jatkossa jalankulkija ei pihakadulla ja kävelykadulla saisi
tarpeettomasti estää ajoneuvo- ja raitiovaunuliikennettä. Lakiehdotuksessa raitiotie rinnastetaan ajorataan. Viestintävälinettä, esim. kännykkää, ei saisi käyttää ajon aikana siten, että pitää sitä kädessään. HKL
haluaisi tähän poikkeuksen esimerkiksi raitiovaunujen hinaustilanteita
varten. Jatkossa liikennesäännöissä määrättäisiin, että hälytysajoneuvon ja kulkueen lisäksi raitiovaunulle olisi annettava esteetön kulku.
Suojatiellä raitiovaunun kuljettajan olisi kuitenkin annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
Helsingin rakentamispalvelu Stara katsoo, että yleisesti lakikokonaisuudessa tulisi huomioida hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja erityisesti työkonekoneiden turvalliset sekä sujuvat toimintaedellytykset katu- tai piennaralueella suoritettavissa työtehtävissä.
Tietä kunnostavan ajoneuvon ohittamisesta tai sen kohtaamisesta on
säädetty jo nyt laissa, mutta ei vielä riittävästi toiminnallisen turvallisuuden kannalta kunnossapidon tai ajoneuvosiirtojen tehtävissä. Lisäksi
moottorityökoneelle on sallittava hinattavan lisälaitteen tai perävaunun
hinaaminen liikenteessä.
Lisäksi Stara toteaa, että laissa on selkeästi mahdollistettava ammattimainen jakelupysäköinti ja -pysäyttäminen. Jakelupysäköintiä ja -pyPostiosoite
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säyttämistä ei saa kieltää. Lain on mahdollistettava toiminnallisesti sujuva ja turvallinen jakelu- ja huoltoliikenteen lastaaminen, purkaminen
ja työskentely.
Uudessa laissa on huomioitava jalankulkualueille, pyöräilyalueilla, katualueilla ja välittömästi liikennealueen lähistöllä suoritettavien työtehtäviendigitalisoinnin, automatisoinnin ja robotisoinnin mahdollistaminen.
Lainsäädännön tulee mahdollistaa hyötyliikenteen nopea automatisointi
sekä korkeasti automatisoidusti tai täysin automaattisesti suoritettavat
työt liikenteen seassa.
Vielä Stara toteaa, että kaikkien eritasoisten tienkäyttäjien asema ja esteettömyys voidaan turvata liikenneympäristössä, on laissa otettava
vahvasti kantaa myös tie- ja katualueen ylläpidettävyyteen koneellisesti. Liikennealueen suunnittelussa on suuri riski, että kadun tai tien ylläpitotehtävien tilatarvetta ei huomioida suunnittelussa tai liikennealueen
toteutuksessa. Tästä aiheutuu varsinkin talvella erityisesti lasten, vammaisten ja vanhusten liikkumisen turvallisuutta vakavasti heikentäviä
ongelmia. Tilanpuutteen aiheuttamia koneellisen ylläpitotyön ongelmia
on tyypillisesti kaupunkialueen katutilan poikkileikkauksessa niin leveys
kuin korkeussuunnissakin. Lakiin on kirjattava velvoite huomioida kadun koko poikkileikkauksen osalta ylläpidon tarvitsema tilaulottuma. Esteettömyyden varmistamiseksi on huomioitava katupinnan sekä siitä
erotetun jalkakäytävän rakenteellinen tasaisuus. Tämä parantaa talvikunnossapidon toimintaedellytyksiä. Laissa on huomioitava sähköisen
liikenteen latauspisteiden merkintäyksinkertaisella ja yksiselitteisellä liikennemerkillä. Ajoneuvojen latauspisteiden ennakko-opastaminen on
sallittava liikennemerkein. Staran lausumat on huomioitu lausunnossa.
Ympäristökeskus ehdottaa lausunnossaan, että jalkakäytävälle tai pyörätielle voitaisiin liikennemerkein osoittaa pysäköinti- tai pysäyttämispaikkoja, jotka on varattu ajoneuvoille, joilla on erityinen jakeluliikenteen pysäköintitunnus. Tarvittaessa, esimerkiksi kauppojen edustalla,
ajoradan reuna pidettäisiin jakeluliikennettä varten vapaana muusta pysäköinnistä joko jatkuvalla tai aikarajoitetulla pysäköintikiellolla. Jakeluliikenteen pysäköintitunnukseen olisi mahdollisuus liittää esimerkiksi
kannustimia vähäpäästöisen ja hiljaisen kaluston edistämiseksi. Pysäköintitunnuksen perustaminen Helsinkiin on kirjattu toteutettavaksi Helsingin Citylogistiikan toimenpideohjelmassa, mikäli tuleva lainsäädäntö
sen mahdollistaisi. Älyliikenteen työkaluja käyttämällä olisi mahdollista
kehittää muun muassa jakeluliikenteen pysähtymispaikkojentunnistamista ja varaamista, mikä edistäisi citylogistiikan toimivuutta.
Tieliikennelain keskeisiksi ehdotukset lakiluonnoksessa ovat seuraavat:
Suojatien määritelmä uudistettaisiin. Suojatie olisi merkittävä sekä liikennemerkillä että tiemerkinnällä
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Merkinnät parantavat suojatien havaittavuutta kaikkien tienkäyttäjien
kannalta.
Raitiovaunun kuljettamisen sääntöjä täsmennettäisiin. Raitiovaunulle
olisi annettava esteetön kulku
Suojatiellä raitiovaunun kuljettajan olisi kuitenkin annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Pihakadulla tai kävelykadulla raitiovaunun nopeus
olisi sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saisi ylittä 20 kilometriä
tunnissa
Raitiovaunua kuljetettaessa noudatettavat ajoneuvon kuljettamiseen
liittyvät säännöt on erikseen lueteltu.
Pyöräillä voisi yksisuuntaisella ajoradalla ajosuuntaa vastaan, jos tästä
olisi ilmoitettu liikennemerkillä
Hajallaan olevat ajoneuvon väistämissäännöt koottaisiin yhteen pykälään. Uusi sääntö olisi se, että jalkakäytävän tai pyörätien ylittävän ajoneuvon olisi väistettävä jalankulkijaa, pyöräilijää sekä jalkakäytävän tai
pyörätien takana olevan ajoradan liikennettä.
Ajoneuvon pysäköinti kulkusuunnassa myös vasemmalle puolelle tietä
sallittaisiin, jos se tapahtuisi muita tienkäyttäjiä vaarantamatta ja haittaamatta. Sääntö sujuvoittaisi pysäköintiä kaupunkien keskustoissa
Liikenteen turvallisuusvirastosta tulisi keskeinen toimija liikenteenohjausjärjestelmässä. Virasto voisi kokeilutarkoituksessa myöntää luvan
poiketa ohjauslaitteen käyttämisestä annetuista säännöksistä ja voisi lisäksi antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä,
rakenteesta ja mitoituksesta.
Päätöksentekoa liikenteenohjauslaitteista tarkennettaisiin.
Ohjauslaitteista päättäisi maantielle tienpitoviranomainen.
Kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle laitteesta päättäisi
kunta sekä muulle kuin edellä mainitulle tiealueelle muu tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.
Pysyviä liikenteenohjauslaitteita koskeva päätös olisi toimitettava Liikennevirastolle ohjauslaitteita koskevan paikkatiedon tallentamiseksi.
Avoin tieto mahdollistaa optimaalisten reittivalintojen tekemisen ja varoitusten saamisen ajoneuvon tietojärjestelmään. Pidemmän ajan kuluessa tietoa on mahdollista hyödyntää automaattisessa ajamisessa.
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Joukkoliikenneopastin olisi uusi liikennevalo-opastin. Raitiovaunuille
tarkoitettu valkoista valoa näyttävä liikennevalo-opastin laajennettaisiin
koskemaan myös linja-autoja.
Polkupyöräopastimen ulkonäköä muutettaisiin niin, että opastimen valoaukossa olisi polkupyöräsymboli
Uusia kielto- ja rajoitusmerkkejä olisivat mm. nastarenkaiden käytön
kielto ja lastauspaikka.
Ajosuunnassa vasemmalla puolella sijaitsevan pyörätien käyttövelvollisuutta lievennettäisiin.
Sääntömerkeissä linja-auton pysäkkimerkit yhdistettäisiin. Pyöräkatu
olisi uusi liikennemerkki.
Pyöräkadulla autoilijan tulisi muun muassa sovittaa nopeutensa pyörien
liikenteen mukaiseksi.
Opastusmerkeissä suunnistustaulujen ja muiden opastusmerkkien ulkonäköä tarkistettaisiin sekä määriteltäisiin uusia tauluvaihtoehtoja niin
auto- kuin polkupyöräliikenteelle.
Uusi lisäkilpi olisi muun muassa sähkökäyttöisen ajoneuvon lataukseen
tarkoitettu paikka.
-Kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittavaa lisäkilpeä olisi aina käytettävä aina kärkikolmion yhteydessä, kun paikalla on kaksisuuntainen pyörätie.
Pyörätien jatke merkittäisiin tiemerkinnällä vain, kun autoilija olisi väistämisvelvollinen liikennemerkin perusteella tai liikennevalo-ohjatussa
ylityksessä. Muutos olisi liikenneturvallisuusmielessä mielessä tärkeä
väistämissäännön ymmärrettävyyden kannalta. Muutoksella liikennesääntö ja liikennejärjestely saataisiin tukemaan paremmin toisiaan.
Uusi tiemerkintä olisi mm. risteysruudutus, jolla pyritään vähentämään
risteyksen tukkoon ajamista.
Tieliikenteen vähäisten rikkomusten seuraamusjärjestelmä uudistettaisiin.
Rikesakkoihin ja sakkomenettelyyn liittyvästä järjestelmästä luovuttaisiin ja säädettäisiin uusi, laaja-alainen tieliikenteen sanktiomaksu, liikennevirhemaksu, järjestelmineen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
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Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 15.2.2017
HE eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
lausunto Stara_170317.pdf
Ympäristökeskuksen lausunto kaupunginhallitukselle tieliikennelain
kokonaisuudistuksesta allekirjoitettu.pdf
HKL:n lausunto

5

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Liikenne- ja viestintäministeriö

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Lausunnonantajat

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.03.2017 § 165
HEL 2017-001879 T 03 00 00

Hankenumero 5264_117

Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta on odotettu pitkään. Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi sisältää monia kannatettavia ja
liikenneturvallisuutta parantavia uudistuksia.
Erityisesti liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän uudistaminen
luo paremmat edellytykset liikenneturvallisuuden edistämiselle taajaman alueella. Automaattisen kameravalvonnan soveltamisala liikenteenvalvonnassa laajenee selvästi. Kiinnijäämisriskin merkittävä kohoaminen vaikuttaa ajokäyttäytymiseen ja sitä kautta turvallisuuteen. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että poliisilla on riittävät henkilörePostiosoite
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surssit siirrettävien kamaroiden kierrättämiseen ja automaattisen valvonnan avulla kerätyn aineiston käsittelemiseen.
Raitioliikenne laajenee lähitulevaisuudessa myös Helsingin ulkopuolelle. Raitioliikenteen liikennesääntöjen huomioiminen kokonaisuutena on
positiivista. Kokonaisuudistus on myös monella tapaa selvä parannus
pyöräilyn ja jalankulun olosuhteisiin.
Helsingissä ilmanlaatu on ajoittain huono tai jopa erittäin huono vilkasliikenteisessä ympäristössä. Terveyden kannalta haitallisin karkeiden
hengitettävien hiukkasten lähde on liikenteen aiheuttama katupöly. Alueellisen nastamaksun mahdollistava lainsäädäntö on tavoiteltavaa jo
lähitulevaisuudessa ongelman ratkaisemiseksi. Askel oikeaan suuntaan on nastarenkailla varustetuilta moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta
ajon kieltävä liikennemerkki.
Määritelmät, suojatie, 2 §
Suojatien merkintätapaa on ehdotettu lakiluonnoksessa muutettavaksi
siten, että jatkossa suojatie merkittäisiin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnöin.
Valtakunnallinen ohjeistuksen (mm. Kuntaliitto, Liikennemerkkien käyttö kaduilla) mukaan suojatiet merkitään nykyisinkin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnällä. Talviolosuhteiden takia näin toimitaan pääsääntöisesti, mutta nykyinen lainsäädäntö jättää harkintavaltaa tienpitäjälle.
Helsingissä on noin 150 valo-ohjattua risteystä, joista suojatiemerkit
poistettiin ennen-jälkeen tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella
1990-luvun puolivälissä. Vaikutuksia selvitettiin ennakkoon poistamalla
11 valo-ohjatusta risteyksestä suojatiemerkit kesällä 1991. Vuosijaksojen 1986-1990 ja 1992-1994 välillä niissä ei tapahtunut kielteistä onnettomuuskehitystä, ja noin 1000 liikennemerkkiä poistettiin.
Nykyään tavoitteena on laajentaa jalankulkualueita, ja niiden kautta kulkee pyöräteitä. Liikennemerkkejä näihin usein kaupunkikuvallisesti
herkkiin ja arvokkaisiin kohteisiin (mm. Kansalaistori) halutaan asettaa
mahdollisimman vähän, mutta suojateitä on osoitettu harkitusti tiemerkinnöillä. Jalankulkijan ja "ei moottoriajoneuvon" risteämiskohdissa tiemerkintä on ollut riittävä. Vastaavia jalankulkijan ja pyöräilijän risteämiskohtia ovat joukkoliikennepysäkit, joissa pysäkkikatokset muodostavat näkemäesteitä. Jalankulkijat on kaiteiden avulla ohjattu kauemmas
katoksesta ja haluttuun pyörätien ylityskohtaan on jalankulkijoille ainoastaan maalattu suojatie.
Autoliikenteen ja jalankulkijan risteämiskohtiin suojatiet merkitään liikennemerkillä ja tiemerkinnällä osaa valo-ohjattuja suojateitä lukuun otPostiosoite
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tamatta. Esitysluonnosta tulisikin täsmentää niin, että suojatie on edelleen mahdollista merkitä joko tiemerkinnällä tai liikennemerkillä taikka
molemmilla.
Määritelmät, risteys, 2 §
Esitysluonnoksen mukaan risteyksellä tarkoitetaan samassa tasossa
olevaa teiden risteämää, liittymää tai haarautumaa mukaan luettuina
tällaisten risteämien, liittymien tai haarautumien muodostamat alueet.
Joidenkin liikennemerkkien vaikutusalue on sidottu risteykseen. Epäselvää on, muodostuuko risteys, kun esimerkiksi kadulta jalkakäytävän
tai pyörätien ylityksen jälkeen tullaan ajoradalle, tai miten määritellään
erillisen raitiotien ja kadun risteäminen. Risteyksen määritelmää tulisikin täsmentää tai ainakin perusteluissa tulisi ottaa kantaa tavallisimpiin
katuverkolla esiintyviin risteämistapauksiin. Tällä on erityisesti merkitystä pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien liikennemerkkien asettamiseen.
Yleiset nopeusrajoitukset, 10 §
Lainsäädäntötyön keskeisiä tavoitteita oli, että uusi tieliikennelaki huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan. Tienkäyttäjäryhmistä heikoimmassa asemassa ovat jalankulkijat, erityisesti lapset ja liikuntarajoitteiset, ja pyöräilijät. Heitä on liikenteessä erityisen paljon taajamissa. Yleisen nopeusrajoituksen alentaminen taajamissa on ollut keskusteluissa jo vuosia. Valtiovallan taholta tulisi antaa selkeä viesti taajamaan sopivasta yleisestä nopeusrajoituksesta. Esitysluonnosta tulisi täsmentää niin, että taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu
noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. Nopeusrajoituksen muutos
saisi kokonaisuudistuksen yhteydessä tarvitsemansa huomion. Taajaman nopeusrajoituksen päättämisessä tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon liikenneturvallisuusseikat. Liikennemerkkien vaihtamisesta aiheutuvien kustannusten tulisi olla liikenneturvallisuusseikkoihin nähden
toissijainen kriteeri.
Kääntyminen, 23 §
Esitysluonnoksen 3 momentin mukaan risteyksestä saa poistua sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen, jos risteävällä
ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja. Asetusta
tieliikenteen liikennevaloista tulee tarkistaa tämän johdosta.
Polkupyöräilijän sekä taajaman ulkopuolella mopoilijan kääntyminen, 24 §
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Esitysluonnoksen mukaan polkupyöräilijä saa jatkaa oikealla ajaen risteävän ajoradan yli. Esitystä tulisi täsmentää niin, että polkupyöräilijä
saa jatkaa oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa risteävän ajoradan yli.
Purku- ja lastaustoiminnot jalkakäytävällä ja pyörätiellä, 37 § 4 mom
Voimassa oleva tieliikennelaki sallii ajoneuvon pysäyttämisen jalkakäytävälle ja pyörätielle erityistä varovaisuutta noudattaen lyhyeksi ajaksi
ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia
syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä
ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.
Nykyisessä laissa on monta epämääräistä ilmaisua. Tulkinnanvaraista
on, mitä tarkoitetaan erityisellä varovaisuudella, kuinka lähellä pysäköintiin soveltuvan muun paikan tulee olla, mikä on kohtuuton tai kohtuullinen haitta jalan tai pyörällä kulkemiselle tai kuinka lähellä kuljettajan on pysyteltävä. Lisäksi on vaikeaa tulkita, milloin pysäytetyllä ajoneuvolla hoidetaan jakelua ja milloin se on vain muuten pysäköity. Nykyinen käytäntö ei ole toimiva, koska jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat
jatkuvasti kiertämään jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäytettyjä autoja.
Hallituksen esitysluonnos vastaa lähestulkoon nykyistä lakia tai jopa
huonontaa jalankulkijan ja pyöräilijän asemaa, koska kuljettajan velvollisuus pysytellä ajoneuvon läheisyydessä on poistettu.
Esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan
jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).
Ajoneuvon säilyttäminen tiellä, 43 §
Esitysluonnoksen mukaan tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai
varastoida ajoneuvoa, jota ei käytetä liikenteessä. Pykälä on lähes saman sisältöinen kuin voimassa olevassa laissa. Nykyisen lain odotusarvot olivat suuret vuonna 2008 sen voimaan tullessa, mutta käytännössä
se osoittautui harvoihin tilanteisiin sopivaksi.

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

14/2017

135 (161)

Kaj/4
10.04.2017

Esitysluonnoksen tekstiä tulisi täsmentää. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitaan, että "Liikennekäytöstä poisto tarkoittaa väliaikaista poistamista, eikä ole kohtuullista kieltää tällaisten ajoneuvojen
säilyttämistä kadulla." Kaikenlaiseen pidempiaikaiseen säilyttämiseen
tulisi voida puuttua, on se sitten ajoneuvon väliaikaista poistoa liikennekäytöstä tai trailerin/ peräkärryn käyttöä pari kertaa vuodessa. Säilyttäminen on väärin säännöllisesti kadunvarsipaikkoja tarvitsevia kohtaan.
Omistajan vastuulla on etsiä säilytykseen sopivat paikat muualta kuin
yleisiltä alueilta.
Kävelykadulla ajaminen ja pysäköinti, 45 §
Kävelykadun ylittäminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tulisi lisätä kävelykadun sääntöihin. Nykyisin se sallitaan lisäkilvellä.
Raitiovaunun kuljettamista koskevat muut liikennesäännöt, 64 § 2 mom
Esitysluonnoksen mukaan pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla
raitiovaunun nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa
ylittää 20 kilometriä tunnissa. Tässä on ristiriita pyöräkadun liikennesäännön kanssa.
Liikenteenohjauslaitteen asettaminen, 71 §
Esitysluonnoksen 2 momentin mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa
kadulle, torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle kunta. Muulle kuin
maantielle ja edellä mainituille alueille merkit asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.
Selvitysten mukaan suuri osa kunnista, mukaan lukien Helsinki, antaa
suostumuksensa liikennemerkkien asettamiseen kaupungin omien
alueiden ohella vain yksityisille teille. Nykykäytännön mukaan kunnat
eivät osallistu muiden yksityisten alueiden suunnitteluun eivätkä myönnä suostumuksia liikenteen ohjauslaitteen asettamiseen.
Esitysluonnoksen perusteluiden mukaan kunnan tulisi antaa suostumus
sekä yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen että yleisesti liikenteeseen
käytetyn alueen liikenteenohjauslaitteista riippumatta maa-alueen omistussuhteesta. Kyseisiä alueita olisivat mm. kauppojen, markettien, sairaaloiden ja virastojen pihat. Suostumuksen antaminen edellyttää hallintopäätöksen tekemistä. Kunta voisi esitysluonnoksen mukaan periä
maksun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista.
Nykykäytännön laajentaminen on resurssi- ja kustannusmielessä kyseenalaista saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Hallintopäätös siirtää
kuntien vastuulle yksityisten alueiden liikenteenohjausjärjestelyt. Hallin-
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topäätösten määrän lisääminen on myös vastoin hallituksen norminpurkutalkoita.
Esitysluonnoksen perusteluissa mainitaan, että tieliikennelaissa säädetyt liikenteenohjauslaitteet ovat tien tunnusmerkkejä. Niiden asettaminen muualle kuin tielle on kiellettyä. Asemakaavoissa on kuitenkin
asuntorakentamiseen osoitetuilla tonteilla usein varattu alueen osia
yleiselle jalankululle ja/tai pyöräilylle, joilla toisinaan on myös huoltoajo
sallittu. Tämä tarkoittaa, että yksityisellä tontilla on tulevaisuudessa
kahdenlaisia liikennemerkkejä; tieliikennelain mukaisia ja satunnaisia
muunlaisia merkkejä. Osalle merkeistä vaaditaan kunnan suostumus,
osalle ei. Tämä kehitys ei ole toivottavaa.
Esitysluonnoksen 4 momentin mukaan liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Liikennevirastolle liikenteenohjauslaitteen
tallentamiseksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetussa laissa
säädettyyn tietojärjestelmään. Tarkoitus on hyvä ja kannatettava. Pidemmän ajan kuluessa tietoa on mahdollista hyödyntää automattisessa
ajamisessa, mutta alkuvaiheessa Helsingin valmiudet toimittaa tietoa
järjestelmään ovat rajalliset ja pitkä siirtymäaika on tarpeen.
Liikenteenohjaus
Lausunnon antamista liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä ja liikennevaloista hankaloittaa se, ettei luonnosta Valtioneuvoston asetuksesta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä tai Liikenteen turvallisuusviraston tarkemmista määräyksistä ole käytettävissä. Kun tarvittavat luonnokset
ovat käytettävissä, on jatkovalmistelussa vielä syytä täsmentää lausunnon liitteessä 1 kirjattuja asioita.
Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
Lisätiedot
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
Lauri Kangas, projektipäällikkö, raitioliikenne, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi
Marko Mäenpää, toimistopäällikkö, liikennevalot, puhelin: 310 37339
marko.maenpaa(a)hel.fi
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Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara lausuu Hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -kokonaisuudesta seuraavaa:
Asian valmistelu on kattavaa ja huomioi aikaisempaa paremmin liikenteen kokonaisuuden. Yleisesti lakikokonaisuudessa toivotaan erityisen
painokkaasti huomioitavan hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja erityisesti työkonekoneiden turvalliset sekä sujuvat toimintaedellytykset katu- tai piennaralueella suoritettavissa työtehtävissä.
Tietä kunnostavan ajoneuvon ohittamisesta tai sen kohtaamisesta on
säädetty jo nyt laissa, mutta ei vielä riittävästi toiminnallisen turvallisuuden kannalta kunnossapidon tai ajoneuvosiirtojen tehtävissä.
Uudessa laissa on huomioitava jalankulkualueille, pyöräilyalueilla, katualueilla ja välittömästi liikennealueen lähistöllä suoritettavien työtehtävien digitalisoinnin, automatisoinnin ja robotisoinnin mahdollistaminen.
Lainsäädännön tulee mahdollistaa hyötyliikenteen nopea automatisointi
sekä korkeasti automatisoidusti tai täysin automaattisesti suoritettavat
työt liikenteen seassa.
Jotta kaikkien eritasoisten tienkäyttäjien asema ja esteettömyys voidaan turvata liikenneympäristössä, on laissa otettava vahvasti kantaa
myös tie- ja katualueen ylläpidettävyyteen koneellisesti. Liikennealueen
suunnittelussa on suuri riski, että kadun tai tien ylläpitotehtävien tilatarvetta ei huomioida suunnittelussa tai liikennealueen toteutuksessa.
Tästä aiheutuu varsinkin talvella erityisesti lasten, vammaisten ja vanhusten liikkumisen turvallisuutta vakavasti heikentäviä ongelmia. Tilanpuutteen aiheuttamia koneellisen ylläpitotyön ongelmia on tyypillisesti
kaupunkialueen katutilan poikkileikkauksessa niin leveys kuin korkeussuunnissakin. Lakiin on kirjattava velvoite huomioida kadun koko poikkileikkauksen osalta ylläpidon tarvitsema tilaulottuma. Esteettömyyden
varmistamiseksi on huomioitava katupinnan sekä siitä erotetun jalkakäytävän rakenteellinen tasaisuus. Tämä parantaa talvikunnossapidon
toimintaedellytyksiä.
Laissa on huomioitava sähköisen liikenteen latauspisteiden merkintä
yksinkertaisella ja yksiselitteisellä liikennemerkillä. Ajoneuvojen latauspisteiden ennakko-opastaminen on sallittava liikennemerkein.
Moottorityökoneelle on sallittava hinattavan lisälaitteen tai perävaunun
hinaaminen liikenteessä.
Liikennerikkomusten vastuun tulee aina olla kuljettajalla.
Jakeluliikenteen määrän oletetaan jatkossa lisääntyvän. Laissa on selkeästi mahdollistettava ammattimainen jakelupysäköinti ja -pysäyttäminen. Jakelupysäköintiä ja -pysäyttämistä ei saa kieltää. Lain on mahPostiosoite
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dollistettava toiminnallisesti sujuva ja turvallinen jakelu- ja huoltoliikenteen lastaaminen, purkaminen ja työskentely.
Lisäksi Stara lausuu yksityiskohtaisina huomioina seuraavaa:
1. SIIRTOKEHOTUSMERKKI I13
Muutos liikennemerkiksi esityksessä esitetyssä muodossa on ongelmallinen. YTLK:n lausunto olisi tältä osin sopiva Staran lausunnoksi
myös (kohta Siirtokehotus, i13). Täsmennyksenä tulisi kuitenkin lisätä:
”Tienpitoon liittyvien töiden vuoksi asetettava siirtokehotus on pohjaväriltään keltainen. Muiden syiden vuoksi
asetettava siirtokehotus on pohjaväriltään valkoinen.”
Perusteluna edellä esitetylle jaottelulle on, että katualueiden varauksissa käytettävissä merkeissä on osoittautunut olevan ongelmia merkitsemis- ja asettamiskäytännöissä. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia tienpitoon liittyvissä toiminnoissa. Siirtokehotuksien värierottelu tukisi nykyistä käytäntöä ja parantaisi tienpitoon liittyvien merkkien havaittavuutta.

2. REUNAPAALU I12
Reunapaalun väriksi tulisi harkita keltaista. Reunapaalu muodostaa tärkeän optisen ohjauksen välineen alemman tieverkon teillä, jotka ovat
usein kapeita ja reunapaalu on usein myös sijoitettu siten, että se jää
osin aurauslumen peittämäksi tai likaantuu herkästi. Paalun näkyvyyttä
olisi mahdollista parantaa keltaisella värillä.

3. RISTEYSRUUDUKKO
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Esityksessä risteysruudukko on väriltään keltainen. Esitetään ruudukon
väriksi jatkossakin valkoista nykykäytännön mukaan. Perustelut:
 Käytännössä kaikki ruudukot ovat nykyisin valkoisia ja sijaitsevat
käytännössä alueilla, jotka pidetään lumettomina läpi vuoden. Keltainen väri ei tuo siten havaittavuuteen merkittävää etua.
 Keltaisten merkintöjen tekeminen laadukkaasti on vaikeaa. Ristikot
sijaitsevat tyypillisesti kohdissa, jossa on vilkas liikenne. Tällöin ainoa hyvin käyttöä kestävä tapa on tehdä ne massamerkintänä. Keltaisen massan käyttö tuo kuitenkin suuria haasteita, koska sen tarve on jatkossa erittäin vähäinen pituussuuntaisten keltaisten merkintöjen pääsääntöisesti poistuessa. Keltaisen massamerkinnän tekeminen edellyttää käytännössä kahta erillistä merkintäpataa, keltaiselle ja valkoiselle värille omansa, jotta värit pysyvät merkintävaiheessa halutunlaisina ja puhtaina. Kokemuksesta tiedetään yhdellä
padalla tehtävän keltaisen ja valkoisen johtavan helposti tulokseen,
jossa valkoisen sävy on käytännössä kellertävä pitkään keltaisen
massan käytön jälkeen seuraavissa massaerissä.
 Tämä kahden padan vaatimus rajaa heti sitä, missä määrin kunnat
ja urakoitsijat pystyvät tekemään töitä suurten laitekulujen vuoksi.
Tämä puolestaan edelleen rajaa sitä, kuinka nopeasti merkintöjä
pystytään uusimaan tai korjaamaan.
 On tärkeää huomata ero muiden keltaisten merkintöjen (M4, M5) ja
risteysruudukon (M18) välillä on työtekninen ero, pysäyttämisrajoitus (M4) ja keltainen reunamerkintä (M5) joutuvat paljon pienemmälle kulutukselle, ovat laajuudeltaan pienempiä ja ne voidaan tehdä sijaintinsa vuoksi käytännössä aina maalaamalla, jolloin vaihto
eri värien välillä ei ole samanlainen ongelma kuin massamerkinnöissä.

4. AJONEUVON JOUTOKÄYTÖN KIELLOT
Lakiesityksen 55 § Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto, koskee ajoneuvojen joutokäyttöä. Joutokäyntirajoitus on
osoittautunut ongelmalliseksi tarkkaan rajatuissa ajoneuvojensiirtoon
liittyvissä tehtävissä, eli siirronvalvojan tehtävissä. Siirronvalvojat ovat
saaneet tienpidon tehtävää suorittaessaan pysäköintivirhemaksuja joutokäyntisäännöksen perusteella.
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Siirronvalvonta on osa tienpitoa ja siihen käytetään pääsääntöisesti
henkilöautoa, jota käytetään hyvin samantapaisesti kuin pysäköinninvalvontaan käytettävää ajoneuvoa. Autoa joudutaan siirtokehotuskohteissa siirtämään lyhyitä matkoja, osa kohteista saadaan kirjattua autosta, osassa käydään kävellen kirjaamassa. Joutokäyntirajoitus aiheuttaa tällaisessa työssä tietyissä sääolosuhteissa isoja ongelmia niin
liikenneturvallisuuden (ikkunoiden huurtuminen jne.) kuin työturvallisuuden osalta autosta sisään ja ulos kuljettaessa ja siksi olisi perusteltua
antaa siirronvalvontaan käytettävälle ajoneuvolle poikkeus tyhjäkäyntisäännöksistä olosuhteiden sitä edellyttäessä.
Poikkeus koskee hyvin rajattua ajoneuvojoukkoa koko maassa, kyseeseen tullee enintään muutama kymmenen autoa koko Suomessa. Näinollen vaikutukset ympäristölle ovat minimaaliset, mutta kadunpidon
sujuvuudelle ja taloudellisuudelle suuret.
Sanamuoto voisi olla tällöin esimerkiksi:
[…]kiireellisessä tehtävässä olevan hälytysajoneuvojen,
liikenteenvalvojan tai siirronvalvojan virkatehtävässä
käyttämän ajoneuvon sekä katsastuksen osana toimitettavaan pakokaasumittaukseen odottavaa ajoneuvoa.
Lisätiedot
Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571
sami.aherva(a)hel.fi
Mika Honkasalo, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 78530
mika.honkasalo(a)hel.fi
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Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle tieliikennelain
kokonaisuudistuksesta seuraavan lausunnon:
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, selkeyttää sääntelyä ja huomioida perustuslain lainsäädännölle asettamat vaatimukset. Yleisten töiden lautakunta pitää uudistuksen tavoitteita tarpeellisina ja perusteltuina.
Pysäköinninvalvontaan liittyvien määritelmien ja liikennesääntöjen osalta yleisten töiden lautakunta toteaa esitysluonnoksesta seuraavaa:
Kuljettajan selonottovelvollisuus
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Hallituksen esitysluonnoksessa nykytilaa kuvattaessa on kerrottu, että
tienpitäjän asiana on merkkien kunnossapitäminen ja että pääsäännön
mukaan tienkäyttäjän ei tarvitsisi pysähtyä ja puhdistaa liikennemerkkiä
saadakseen selkoa esimerkiksi nopeusrajoituksesta. Kuitenkin esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä on todettu, että ajoneuvon kuljettajalla on selonottovelvollisuus pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevista säännöistä ja merkeistä. Pysäköinninvalvonnan kannalta on erityisen tärkeää, että ajoneuvon kuljettajalla on edelleenkin selonottovelvollisuus pysäköintiä ja
pysäyttämistä koskevista järjestelyistä.
Risteys, 2 §
Esitysluonnoksessa esitetään uutena risteyksen määritelmää. Risteys
olisi samassa tasossa oleva teiden risteämä, liittymä tai haarautuma.
Risteykseen luettaisiin kuuluvaksi myös tällaisten risteämien, liittymien
tai haarautumien muodostamat alueet.
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan tiellä tarkoitettaisiin maantietä,
katua, yksityistä tietä, moottorikelkkatietä tai muuta yleiselle liikenteelle
tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Luonnoksessa ei varmaankaan ole tarkoitettu, että kaikkien näiden edellä mainittujen teiden risteämät, liittymät tai haarautumat muodostaisivat risteyksen, joka vaikuttaisi liikennemerkkien voimassaoloon tai tieliikennelain
pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat säännökset tulisivat sovellettaviksi. Tällöin esimerkiksi kadun ja huoltoaseman ajotie muodostaisivat
tieliikennelaissa tarkoitetun risteyksen. Näin ollen risteyksen määritelmää tulisi tarkentaa.
Erotusalue, 2 ja 37 §:t
Esitysluonnoksessa on lisätty määritelmiin erotusalue, ja uutena liikennesääntönä erotusalueelle pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty.
Erotusalueen määritelmää olisi syytä tarkentaa taajama-alueet huomioon ottaen, sillä taajama-alueilla olevat ajoradan ja jalkakäytävän tai
pyörätien erottavat erotusalueet voisivat olla lyhytaikaiseen pysäyttämiseen kuormaamis- tai kuorman purkamistarkoituksessa paremmin soveltuvia alueita kuin jalkakäytävä, pyörätie tai ajorata.
Suojatie, 2 §
Esitysluonnoksessa esitetään suojatien merkintätapaa muutettavaksi
siten, että jatkossa suojatie merkittäisiin sekä liikennemerkillä että tiemerkinnöin. Tiemerkintää ei kuitenkaan tarvitsisi merkitä sellaiseen tiehen, johon se ei ole teknisesti mahdollista, esimerkiksi soratiehen. Merkintätavan muutos vaikuttaisi tienpitäjien toimintaan niin, että tilapäisjärPostiosoite
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jestelyihin olisi panostettava. Jos esimerkiksi päällystystyön vuoksi suojatien tiemerkintä poistettaisiin, myös liikennemerkki pitäisi poistaa.
On varmasti liikenneturvallisuussyitä perusteltua, että suojatie merkitään mahdollisimman selvästi molemmilla tavoilla eli liikenteenohjauslaitteella ja tiemerkinnöin. Kääntöpuolena asiassa on kuitenkin se, että
suojatietä ei olisi ilman molempien kriteerien täyttymistä. Tämä saattaa
muodostaa liikenneturvallisuusriskin, jos jalankulkija erehtyy suojatien
olemassaolosta pelkkien tiemerkintöjen perusteella. Esimerkiksi kadunrakennuksen yhteydessä voi olla mahdollista, että tiemerkinnät ja liikennemerkkien asentamiset toteutetaan eri aikaan. Lisäksi Suomen talviolosuhteista johtuen voi olla tilanteita, että ajoratamerkinnät eivät näy,
jolloin pelkkien liikennemerkkien perusteella ei voisi varmistua, onko
kyseessä suojatie.
Tiemerkintöjen tekeminen kylmään vuodenaikaan voi lisäksi olla teknisesti mahdotonta. Tästä syystä ei voi olla tarkoituksenmukaista eikä
perusteltua, että suojatie poistettaisiin kokonaan käytöstä talviajaksi
sen vuoksi, että tiemerkintöjä ei katutöiden yhteydessä ole voitu tehdä.
Myös tilapäisten liikennejärjestelyjen osalta vaatimus suojatien merkitsemisestä sekä liikennemerkillä että tiemerkinnöin voi osoittautua
haasteelliseksi: tiemerkinnöin merkittyjen tilapäisen suojateiden poistaminen haastavaa ja saattaa johtaa siihen, että tilapäisjärjestelyissä ei
oteta riittävällä tavalla huomioon tarvetta tilapäiselle suojatielle.
Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, suojatien merkintöjen uudistamisesta aiheutuu tienpitäjälle lisää kustannuksia.
Pysäköinti vasemmalle puolelle, 36 §
Esitysluonnoksessa uutta on, että pysäköinti myös tien vasemmalle
puolelle sallittaisiin kaksisuuntaisella tiellä taajamassa. Näin pysäköitäessä vaarana kuitenkin on, että kuljettaja ajaa pysäköintipaikalle ohittamatta pysäköintiä ohjaavaa liikennemerkkiä, jolloin liikenneturvallisuus saattaa vaarantua. Tähän liittyen olisi tarpeen täsmentää, että
myös näin pysäköitäessä kuljettajan selonottovelvollisuuteen tulee kuulua pysäköintiä ohjaavien liikennemerkkien tarkistaminen.
Esitysluonnoksessa lisäksi mainitaan, että auton pysäköinti myös kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle vähentää autoilua kaupunkien
keskustoissa, jos pysäköintipaikka olisi helpoimmin saavutettavissa. Digitalisaation myötä on suunnitteilla myös muita pysäköintipaikan saavuttamista helpottavia ja autoilua keskustoissa vähentäviä palveluita,
kuten ajantasainen tieto vapaista pysäköintipaikoista tietovaraston
kautta.
Pyöräkaista, 37 §
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Esitysluonnoksen mukaan pyöräkaistalla tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin
osoitettua ajoradan pituussuuntainen osaa. Uutena liikennesääntönä
pysäyttäminen ja pysäköinti pyöräkaistalle olisi kiellettyä. Suomen talviolosuhteista johtuen pelkät ajoratamerkinnät eivät kuitenkaan aina ole
riittäviä, vaan pyöräkaistan osoittamista myös liikennemerkillä tulisi harkita.
Pysäyttäminen jalkakäytävälle, 37 §
Hallituksen esitysluonnoksesta puuttuu voimassa olevan lain maininta
velvollisuudesta pysytellä ajoneuvon läheisyydessä, mikäli ajoneuvo
pysäytetään jalkakäytävälle tai pyörätielle.
Lisäksi ajoneuvon kuormaamisen ja purkamisen määritelmää olisi syytä täsmentää, tarvittaessa esimerkiksi viittauksin oikeuskäytäntöön.
Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeus ottaa toistuvasti kantaa siihen, mikä on ajoneuvon pysäyttämistä eli lyhytaikaista seisottamista kuorman
purkamisen tai lastaamisen vuoksi. Esimerkiksi tavaroiden järjestelyä
tai pakkaamista ei pidetä ajoneuvon kuorman purkamiseen tai lastaamisen nimenomaisesti liittyvänä toimintana.
Pysäköinti yksityiselle alueelle
Hallituksen esitysluonnoksesta puuttuu voimassa olevaan lakiin sisältyvä säännös luvattomasta pysäköinnistä yksityiselle alueelle. Voimassa
olevan lain kaltainen lainkohta on tarpeellinen, jotta luvatonta pysäköintiä yksityiselle alueelle voidaan valvoa. Kielto pysäköidä yksityiselle alueelle ilman alueen omistajan tai haltijan lupaa soveltuisi säädettäväksi
esimerkiksi 38 §:ssä.
Liikuntarajoitteisen pysäköintitunnus, 39 §
Voimassa olevan lain ja esitysluonnoksen nojalla liikuntarajoitteisen pysäköintitunnuksella saa pysäköidä pihakadulla myös merkittyjen paikkojen ulkopuolella. Selvyyden vuoksi tämä mahdollisuus samoin kuin
mahdollisuus pysäköidä pyöräkadulle olisi tarpeen mainita tässä lainkohdassa.
Lisäksi selvyyden vuoksi esitöissä olisi myös syytä mainita, että mainittu tunnus ei oikeuta pysäköimään linja-autoille tai muulle tietylle ajoneuvoryhmälle varatulle paikalle taikka sähköauton latauspaikalle. Lisäksi voisi olla syytä todeta, että mainitun tunnuksen nojalla pysäköity
ajoneuvo ei saisi haitata kohtuuttomasti muuta liikennettä.
Pysäköinnin alkamisaika, 41 §
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Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään luovuttavaksi kokonaan määrämuotoisen pysäköintikiekon käyttämisestä. Pysäköinnin alkamisaika
olisi jatkossa ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi digitaalisella laitteella tai paperilla. Pysäköinninvalvonnan näkökulmasta
sääntelemättömät ilmoitustavat aiheuttavat kuitenkin epäselviä tilanteita käytännön valvontatoiminnassa ja mahdollisesti oikeusturvan vaarantumista. Esimerkiksi käsialojen epäselvyys ja vaihtelevuus tai sotkuiset kojelaudat heikentävät aikarajoituksen tasapuolisia ja yhdenvertaisia valvontamahdollisuuksia.
Lainsäädännön tulisi kannustaa käyttämään ennemmin digitaalisia pysäköintikiekkoja kuin paperilappuja.
Ajoneuvon säilyttäminen tiellä, 43 §
Kaupungeittain vaihtelevien soveltamiskäytäntöjen vuoksi ja siten vallitsevan oikeustilan selventämiseksi esimerkiksi esitöissä olisi tarpeen
tarkemmin määritellä, mitä tosiasiallisella käyttämättömyydellä ja ilmeisen pysyvällä liikennekäytöstä poissaololla tarkoitetaan. Esimerkiksi
jonkinlainen aikamääre katsastamattomuudelle tai määritelmä varastointitarkoitukselle selkeyttäisi lainkohdan tulkintaa ja epäselvää oikeustilaa. Esimerkiksi venetrailereiden pitkäaikaisesta säilyttämisestä rajoittamattomilla pysäköintipaikoilla pysäköinninvalvonta saa runsaasti palautetta.
Muut tiemerkinnät, 87 §
Esitysluonnoksessa mainitaan, että pihakadulla pysäköintialue voidaan
osoittaa ilman liikennemerkkiä eli ainoastaan valkoista ”P”-merkintää
(M11) käyttäen. Suomen talviolosuhteissa tällaisen pysäköintipaikan
havaitseminen voi kuitenkin olla mahdotonta.
Vastuu ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta, 175 §
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan liikennevirhemaksusta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija, kuten on myös pysäköinninvalvonnasta säädetyn lain mukaan. Ajoneuvon omistajan tai haltijan on
esitettävä todennäköisiä syitä vastuusta vapautumisen perusteluksi.
Esitysluonnoksessa on mainittu, että yksi tällainen perustelu voi olla
ajoneuvolla väärin pysäköineen henkilön nimen ilmoittaminen valvontaviranomaiselle. Pysäköinninvalvonnan osalta asiaa on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2014:104, jossa ajoneuvon
omistajan ilmoittama pelkkä nimitieto riitti vastuusta vapautumiselle.
Hallituksen esityksen perusteluissa olisi hyvä käydä läpi, mitä yksilöintitietoja ajoneuvon kuljettajasta tulisi ilmoittaa, että virhemaksusta vastuussa oleva ajoneuvon kuljettaja voidaan tavoittaa.
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Pysäköintipaikkaa osoittava liikennemerkki, E2
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole määritelty pysäköintipaikkaa osoittavalle P-liikennemerkille vaikutusaluetta. Vaikutusalue saattaa näin ollen olla hyvinkin pitkä. Selkeyden vuoksi päättymistä osoittavan liikennemerkin pitäisi olla pakollinen, kun vaikutusalue on yli 30
metriä, kuten esimerkiksi nykyisin on liikennemerkin 371 osalta (liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 203/1982, 19 §). Pysäköintipaikkaa osoittavat tiemerkinnät eivät talviolosuhteissa aina ole näkyvissä, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuutta pysäköinnin luvallisuuden arvioinnissa ja mahdollisesti liikenneturvallisuuden vaarantumista.
Siirtokehotus, I13
Esitysluonnoksessa esitetään siirtokehotustaulua uudeksi liikennemerkiksi I13. Tähän saakka siirtokehotustaulu ei ole ollut pysäköintiä ohjaava liikennemerkki, vaan sen tarkoituksena on ollut tiedottaa katualueella tehtävästä työstä ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008)
mukaisesti. Siirtokehotustaululla ei oikeuskäytännön nojalla ole ollut
vaikutusta muiden liikennemerkkien voimassaoloon. Tämä tilanne on
syytä säilyttää, sillä esimerkiksi siirtokehotuksen voimassaoloalueella
muiden pysäköintiä ohjaavien liikennemerkkien peittäminen aiheuttaisi
kohtuutonta viivästystä ja haittaa muun muassa kunnossa- ja puhtaanapitotöille, tilapäisille liikennejärjestelyille sekä pysäköinninvalvonnalle. Selvyyden vuoksi siirtokehotustaulun oikeudellista määrittelyä, merkitystä ja vaikutusaluetta olisi tarpeen täsmentää esitysluonnoksessa
esitetystä. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön
mukaan siirtokehotustaulun voimassaolo päättyy seuraavaan siirtokehotuskylttiin tai seuraavaan risteykseen.
Myös liikenteenohjauslaitteen asettamiseen esitysluonnoksen mukaisesti kuuluvan valituskelpoisen hallintopäätöksen teko esimerkiksi kunnossapitoon liittyvissä tilapäisissä liikennejärjestelyissä on niiden suuren määrän takia epärealistista toteuttaa suuruudeltaan Helsingin kokoisessa kaupungissa. Pelkästään tavanomaiseen kadun kunnossapitoon liittyviä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joihin liittyy ajoneuvojen siirtoja, tehdään Helsingissä noin neljä tuhatta vuosittain. Esitysluonnoksen
mukainen menettely vaikeuttaisi kunnossapitotoimintaa ja sitoisi kohtuuttomasti resursseja.
Esitysluonnoksessa lisäksi mainitaan, että siirtokehotuksessa voidaan
kertoa siirtokehotuksen syy, voimassaoloaika, yhteystiedot ja muita tarvittavia tietoja. On kuitenkin olennaista, että merkistä ilmenee sen syy
ja voimassaoloaika, jotta ajoneuvoa pysäköitäessä on mahdollista varautua muuttuviin olosuhteisiin. Myös nykyisin merkin taustapuolella
oleva kuva henkilöautoa hinaavasta hinausautosta on käytännössä haPostiosoite
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vaittu tehostavan merkin havaittavuutta ja vähentämän toteutettuja ajoneuvojen siirtoja.

Liikenteenohjauslaitteisiin ja tiellä tehtävään työhön liittyen yleisten töiden lautakunta toteaa esitysluonnoksesta seuraavaa:
Liikenteenohjauslaitteet, 70 ja 71 §:t
Oikeustilan selventämisen kannalta on hyvä, että esitysluonnoksessa
on avattu, mitä liikenteenohjauslaitteen asettamisella tarkoitetaan ja että kyseessä on julkisen vallan käyttäminen. Oikeustilaa selventää myös
päätöksentekoon liittyvä, esitysluonnoksessa yksiselitteisesti mainittu
muutoksenhakumahdollisuus. Epäselväksi kuitenkin jää, koskevatko
lainkohdassa kuvatut menettelytavat myös tilapäisistä liikennejärjestelyistä päättämistä esimerkiksi tiellä tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman vuoksi. Näissä tilanteissa olisi tarpeen tietää, voiko kunta
esimerkiksi velvoittaa kadulla tai yleisellä alueella työtä tekevän tai
työstä vastaavan asettamaan liikenteenohjauslaitteen tilapäistä liikennejärjestelyä koskevan päätöksen mukaisesti tai periä maksua siitä, että kunta asentaa päätöksen mukaiset merkit, kun työtä tehdään työstä
vastaavan intressissä ja aloitteesta. Tilapäisisiä liikennejärjestelyjä koskevat voimassa olevan lainsäädännön kohdat (tieliikenneasetus
182/1982, 49 ja 50 §:t) ovat osoittautuneet tältä osin puutteelliseksi ja
epäselväksi, sillä ne sisältävät muun muassa viittauksen kumoutuneisiin kunnallisiin järjestyssääntöihin.
Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle, 73 §
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan poliisi tai tienpitäjä voisi poistaa
1 momentin vastaisesti asetetun laitteen. Poistamisessa käytettävää
menettelyä olisi tarpeen täsmentää esimerkiksi viittauksella hallintolain
mukaiseen päätöksentekoon. Lainkohdassa tai perusteluissa tulisi
myös kiinnittää huomiota vastaavaan järjestyslain (613/2003) säännökseen.
Pituussuuntaiset merkinnät, 85 §
Esitysluonnoksen mukaan tilapäisissä liikennejärjestelyissä käytettävät
pituussuuntaiset merkinnät olisivat keltaisia. Jos samanaikaisesti näkyisi sekä keltaisia että valkoisia pituussuuntaisia merkintöjä, olisi noudatettava ensisijaisesti keltaisia merkintöjä. Tällä seikalla voi olla liikenneturvallisuutta parantava vaikutus työmaihin ja muihin vastaaviin liittyvissä tilapäisissä liikennejärjestelyissä.
Tien tilapäinen sulkeminen ja työn tekeminen tiellä, 189 ja 190 §:t
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Esitysluonnoksen ehdotus vastaa pääosin nykyisin voimassa olevaa
lainsäädäntöä (tieliikenneasetus 182/1982, 49 ja 50 §:t). Tiellä tehtävään työhön liittyvää liikenteenohjausta ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä
koskevaa sääntelyä olisi kuitenkin tarpeen tarkentaa erityisesti ylempänä kohdassa Liikenteenohjauslaitteet mainituin tavoin, erityisesti yleisötapahtumien osalta.

Teiden kantavuuksin osalta yleisten töiden lautakunta toteaa esitysluonnoksesta seuraavaa:
Akselille tai telille kohdistuva suurin sallittu massa, 116 §
Esitysluonnoksessa sallitaan, kuten nykyisin voimassa olevassa ajoneuvoasetuksessakin, ns. telikevennyksen salliminen luistonestojärjestelmänä, mikäli siitä ei aiheudu tielle vahinkoa. Siltojen kansilla tätä ei
kuitenkaan tulisi sallia. Helsingin siltatyypit ovat tämän osalta haavoittuvampia kuin muualla Suomessa.
Helsingissä on lisäksi runsaasti erilaisia maanalaisia rakenteita, muun
muassa kansirakenteita, joiden kantavuus ei kestä painavia ajoneuvoja. Sallittujen ajoneuvomassojen kasvaminen voi tulevaisuudessa muodostua ongelmaksi varsinkin tilanteissa, joissa suuria jakelu- tai muita
ajoneuvoja kuljetetaan tai pysäytetään kantavuudeltaan rajoitetuilla katuosuuksilla, esimerkiksi kevyen liikenteen väylien silloilla tai kansilla.
Pysäköinnin ja pysäyttämisen kieltämistä tällaisilla rakenteilla olisi siis
tarpeen harkita.
Esittelijä
osastopäällikkö
Nea Kielenniva
Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952
suvi.kokkonen(a)hel.fi
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748
antti.makinen(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 03.03.2017 § 15
HEL 2017-001879 T 03 00 00

Päätös
Pelastuslaitoksella ei ole asiassa lausuttavaa.
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
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§ 375
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön viran väliaikainen hoitaminen
HEL 2016-013281 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti määrätä Marja Piimiehen hoitamaan avoinna
olevaa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virkaa
7816,74 euron kuukausikokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 11.4.- 31.5.2017 väliseksi ajaksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan määrätty

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on myöntänyt eron kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikölle 1.4.2017 lukien eron asemakaavapäällikön virasta.
Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on 3.4.2017 ( § 3) valinnut
Marja Piimiehen kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen asemakaavapäällikön virkaan 1.6. 2017 lukien. Viran väliaikaisesta hoitamisesta päättää kaupunginhallitus.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
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hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan määrätty

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 26
HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys
Kaupunginhallitus päätti myöntää eron asemakaavapäällikkö Olavi
Veltheimille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta
1.4.2017 lähtien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 444
HEL 2016-013281 T 01 01 00

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se
myöntäisi eron asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta 1.4.2017 lähtien.
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Virka lakkautetaan johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä.
Kaupunginhallitus päättänee palveluiden päälliköiden virkojen perustamisesta 19.12.2016.
Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho
Lisätiedot
Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
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§ 376
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimikunta
kiinteistölautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

5.4.2017
6.4.2017
4.4.2017
3. - 7.4.2017

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
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
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 377
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
varhaiskasvatuslautakunta

4.4.2017

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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
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§ 378
V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle
HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta keskeyttää sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen
(Sj/1, Kvsto) käsittelyn keskustelun alettua ja jatkaa asian käsittelyä kokouksen viimeisenä asiana.

Palautusehdotus:
Arja Karhuvaara:
Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jossa liikuntaviraston lausunto muotoillaan uudelleen niin, että:
1.
2.
3.

Siinä vastataan asettajan kysymykseen
Esitellään Koskelan alueella jo olevat allasvaihtoehdot
Annetaan tiedoksi Jätkäsaareen valmistuva suunnitelma ja projektitilanne

Kannattaja: Laura Kolbe
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys:
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Arja Karhuvaaran palautusehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 8
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku
Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen
Tyhjä: 2
Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki
Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 5 (2 tyhjää).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1
2

kunnan asukkaan aloite 120216.pdf
Liikuntaviraston lausunto vesivoimistelualtaasta Koskelaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
********** on 12.2.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa ehdottanut, että Koskelan sairaalan täydennysrakentamisen yhteydessä
alueelle rakennettaisiin vesivoimisteluallas ja muita liikuntatiloja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja liikuntatilojen helpon saatavuuden turvaamiseksi.
Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtiPostiosoite
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kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.
Liikuntalautavirasto on 15.4.2016 antanut aloitteen johdosta lausunnon,
jossa se toteaa, että se tarjoaa ohjattua vesivoimistelua seitsemässä
toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto
järjestää vesivoimistelua yhdessä palvelukeskuksessa. Kaupungin vesivoimistelumahdollisuuksia täydentävät osaltaan myös Urheiluhallien
vesivoimisteluryhmät senioreille neljässä eri toimipisteessä. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on liikuntaviraston lausunnon
perusteella vastannut aloitteen tekijälle 31.5.2016 seuraavaa:
Koskelan sairaalan alueelle on valmisteltu asemakaavaehdotus, jossa
sairaala-alue muutetaan pääasiassa asuntoalueeksi. Asemakaavaehdotuksessa Kunnalliskodintien pohjoispuolelle osoitetulle erityisasumisen ja palveluiden korttelialueelle on suunnitteilla ikääntyneille ja muistisairaille palveluja tarjoava monipuolinen palvelukeskus. Sosiaali- ja
terveysvirasto on suunnitellut uudisrakennukseen sisäliikuntatilaa, mutta ei uima-allasta.
Sekä sosiaali- ja terveysvirastossa että liikuntavirastossa ikäihmisten
toimintakykyä ylläpitävät liikuntamahdollisuudet nähdään erityisen tärkeinä. Liikuntaviraston mukaan kaupungissa on tarvetta varsinkin sellaiselle uima- ja monitoimihallille, joka palvelee mahdollisimman laajaa
käyttäjäryhmää. Liikuntalautakunta on helmikuussa 2016 puoltanut Jätkäsaareen suunnitteilla olevan Bunkkerin uima- ja monitoimiliikuntahallin hankesuunnitelmaa, ja valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman
11.5.2016. Bunkkerin uima-allastilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut allastilan mahdollisimman suuri määrä, jotta hallissa pystyttäisiin samaan aikaan palvelemaan useita eri kävijäryhmiä: uinninopetus, vesivoimistelu, vesijuoksu, kuntouinti, kilpauinti ja virkistysuinti. Bunkkerin
muut liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Liikuntavirasto tarjoaa ohjattua vesivoimistelua seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia ja sosiaali- ja terveysvirasto yhdessä palvelukeskuksessa. Urheiluhallien vesivoimisteluryhmät
senioreille toimivat neljässä eri toimipisteessä.
Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastauksen jälkeen
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Koskelan sairaalan ja pesuloiden
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 14.12.2016 ja se tuli voimaan 27.1.2017.
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Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1
2

kunnan asukkaan aloite 120216.pdf
Liikuntaviraston lausunto vesivoimistelualtaasta Koskelaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 330
HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
03.04.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Arja Karhuvaaran ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 31.05.2016 § 11
HEL 2016-002141 T 10 06 00

Päätös
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********** tekemässä kunnan asukkaan aloitteessa esitetään, että Koskelan sairaalan täydennysrakentamisen yhteydessä alueelle rakennettaisiin vesivoimisteluallas ja muita liikuntatiloja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja liikuntatilojen helpon saavutettavuuden turvaamiseksi. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti vastata aloitteen tekijälle seuraavaa:
Kaupunkisuunnitteluvirastosta ja sosiaali- ja terveysvirastosta saatujen
tietojen mukaan Koskelan sairaalan alueelle on valmisteltu asemakaavaehdotus, jossa sairaala-alue muutetaan pääasiassa asuntoalueeksi.
Asemakaavaehdotuksessa Kunnalliskodintien pohjoispuolelle osoitetulle erityisasumisen ja palveluiden korttelialueelle on suunnitteilla ikääntyneille ja muistisairaille palveluja tarjoava monipuolinen palvelukeskus.
Sosiaali- ja terveysvirasto on suunnitellut palvelukeskukseen sisäliikuntatilaa, mutta ei uima-allasta.
Sekä sosiaali- ja terveysvirastossa että liikuntavirastossa ikäihmisten
toimintakykyä ylläpitävät liikuntamahdollisuudet nähdään erityisen tärkeinä. Liikuntaviraston mukaan kaupungissa on tarvetta varsinkin sellaiselle uima- ja monitoimihallille, joka palvelee mahdollisimman laajaa
käyttäjäryhmää. Liikuntalautakunta on helmikuussa 2016 puoltanut Jätkäsaareen suunnitteilla olevan Bunkkerin uima- ja monitoimiliikuntahallin hankesuunnitelmaa, ja valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman
11.5.2016. Bunkkerin uima-allastilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut allastilan mahdollisimman suuri määrä, jotta hallissa pystyttäisiin samaan aikaan palvelemaan useita eri kävijäryhmiä: uinninopetus, vesivoimistelu, vesijuoksu, kuntouinti, kilpauinti ja virkistysuinti. Bunkkerin
muut liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia.
Liikuntavirasto tarjoaa nykyisellään ohjattua vesivoimistelua seitsemässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vesivoimistelua yhdessä palvelukeskuksessa. Kaupungin vesivoimistelumahdollisuuksia täydentävät osaltaan myös Urheiluhallien vesivoimisteluryhmät senioreille neljässä eri toimipisteessä.
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377 ja 378 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 364, 371 ja 375 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, 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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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

Laura Rissanen

Laura Kolbe

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.04.2017.
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