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§ 222
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Wille
Rydmanin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikansan ja Veronika Honkasalon.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 223
V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana
HEL 2017-010605 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin
kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhtymät järjestäisivät
maksujen perinnän omana työnä.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän
kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.
Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuuPostiosoite
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tettua. Muutoin ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 11 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kaikki jäsenet ovat allekirjoittaneet
27.9.2017 jätetyn aloitteen, joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Kaupunginhallitus toteaa tehtyjen selvitysten pohjalta seuraavaa:
Kaupungin tulee edistää kuntalaisten yhdenvertaista kohtelua myös siltä osin, että perintää hoidetaan säännönmukaisesti ja riittävän tehokkaasti tavoitteena, että jokainen kuntalainen hoitaa hänelle kuuluvat
maksuvelvoitteet.
Rahoitusjohtajan hyväksymien Helsingin kaupungin rahasaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (30.5.2017 § 39) perusteella kaupungin saatavien perintä on järjestettävä siten, että saatavat peritään tehokkaasti,
nopeasti ja taloudellisesti noudattaen lakia, sopimuksia, hyvää perintätapaa sekä hyvän asiakaspalvelun periaatteita.
Saatavien perintä on tarkoituksenmukaisella tavalla järjestettävä tehokkaaksi ja taloudelliseksi kokonaisuudeksi. Laskutus- ja perintäohjeiden
mukaan perinnässä voidaan käyttää ulkopuolista perintätoimistoa.
Laskutus- ja perintäohjeiden mukaan saatavan perintätoimista voidaan
luopua, jos ne katsotaan epätarkoituksenmukaisiksi ottaen huomioon
saatavan suuruus, saatavan oikeudellisen perusteen pitävyys, velallisen maksukyky sekä perintätoimista aiheutuvat kustannukset.
Saatavien perintä on säännelty toimiala. Perintätoimintaa valvotaan ja
sen harjoittaminen edellyttää riittävää osaamista toimialan sääntelystä
ja käytännöstä. Oli perinnän järjestämismuoto mikä tahansa, on perintätoimintaa harjoittavan organisaation henkilöstön ja tietojärjestelmien
täytettävä saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, jäljempänä perintälaki) vaatimukset hyvän perintätavan noudattamisesta (4 §).
Vaatimusten täyttäminen asettaa perintää hoitavalle henkilöstölle ja tietojärjestelmille laatu- ja tehokkuusvaatimuksia. Perintätoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, ettei perintää harjoiteta perintää sääntelevien lakien tai säännösten taikka hyvän perintätavan vastaisesti ja ettei
perintätoiminnasta aiheudu velallisen tai toimeksiantajan oikeudenloukkauksia.
Nykytilanne
Taloushallintopalveluliikelaitos (jatkossa Talpa) laskuttaa ja perii pääosan kaupungin saatavista. Perintä on järjestetty tästä poikkeavalla tavalla ainoastaan liikenneliikelaitoksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelun saatavien osalta.
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

17/2018

4 (253)

Asia/2
23.04.2018

Liikenneliikelaitoksen osalta saatavien perintään joudutaan turvautumaan ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa, jolloin perintä toteutetaan liikelaitoksen omana työnä.
Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkkoon (Helmet) kuuluva kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelu on kilpailuttanut
yhdessä muiden verkon jäsenkirjastojen kanssa palauttamatta jäänyttä
kirjastoaineistoa koskevien saatavien perintäpalvelut ja tehnyt toistaiseksi voimassaolevan perintäpalvelusopimuksen Lindorff Oy:n kanssa.
Lindorff huolehtii kirjastoaineiston vapaaehtoisesta ja oikeudellisesta
perinnästä. Avoin, vapaaehtoisessa perinnässä oleva kirjaston saatavakanta on joitakin kymmeniä tuhansia euroja.
Helsingin kaupunki ja Svea Perintä Oy ovat tehneet Talpan laskuttamien saatavien perinnästä sopimuksen, joka on ollut kiinteänä voimassa 1.1.2015-31.12.2017. Kiinteän sopimuskauden jälkeen kaupungilla
on ollut oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden vuoden ajan. Talpan
toimitusjohtaja on 29.5.2017 päättänyt perintäpalvelusopimuksen optiovuoden käyttämisestä ajalla 1.1.-31.12.2018. Vuoden 2019 osalta option käyttöä ei ole vielä ratkaistu.
Talpa lähettää itse saatavista maksumuistutukset. Perintätoimiston palveluita Talpa käyttää sekä julkisoikeudellisten että yksityisoikeudellisten
saatavien vapaaehtoisessa perinnässä. Julkisoikeudellisten ulosottoon
siirrettävien saatavien osalta Talpa käyttää perintätoimistoa teknisenä
välittäjänä.
Vuodesta 2015 alkaen ei Talpan laskuttamien yksityisoikeudellisten
saatavien oikeudellisessa perinnässä ja ulosottoperinnässä ole käytetty
perintätoimistoa, vaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut hoitaa perinnän. Perintätoimistoa kuitenkin käytetään yksityisoikeudellisten saatavien vapaaehtoisessa perinnässä.
Joitakin ennen vuotta 2015 laskutettuja yksityisoikeudellisia saatavia on
perintätoimistolla jälkiperinnässä, mikä palvelu sisältää yksityisoikeudellisten saatavien osalta ulosottoperintää ja julkisoikeudellisten saatavien osalta toimimista teknisenä välittäjänä ulosottoperinnässä.
Lainvastaisen menettelyn vuoksi määrättyjen maksuseuraamusten
(esim. pysäköintivirhemaksu) perinnässä kaupunki ei käytä ulkopuolista
perintätoimistoa.
Perinnän volyymit
Talpa lähetti vuonna 2017 lähes 1,3 miljoonaa laskua noin 1,6 miljardin
euron saatavista. Vuoden 2017 erääntyneistä saatavista jouduttiin lähettämään noin 146 000 maksumuistutusta.
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Talpa siirsi vuonna 2017 perintätoimistoperintään noin 72 000 laskua,
joiden pääoma on noin 8,3 miljoonaa euroa. Aiempien vuosien tapaan
Talpan itse lähettämät maksumuistutukset ovat johtaneet suoritukseen
noin puolessa tapauksista.
Talpan asiakkaiden saatavia vuosilta 2015-2017 on perintätoimiston
tietojärjestelmässä perittävänä pääomien osalta n. 10,4 miljoonaa euroa (tilanne 20.2.2018). Aktiiviperinnässä saatavia on noin 2,9 miljoonaa euroa ja ulosottoperinnässä noin 1,3 miljoonaa euroa. Loput 6,2
miljoonaa euroa ovat heräte- tai jälkiperinnässä.
Heräteperinnällä tarkoitetaan perintätoimia, jotka käynnistyvät erilaisten
herätteiden johdosta (esim. verotus- tai väestörekisteritiedoissa tapahtuva muutos, suoritus toisen velkojan saatavalle jne.). Heräteperintää
käytetään erityisesti pienten saatavien perinnässä ulosottoperinnän sijaan. Jälkiperinnällä tarkoitetaan perintätoimia, joita tehdään tuloksettoman ulosoton jälkeen.
Aiemman perintätoimiston (Lindorff Oy) perinnässä olleita vuosien
2006-2014 saatavia on tällä hetkellä 34 000 kappaletta noin 3,1 miljoonan euron pääomasta perintätoimisto Svean perittävänä. Nämä erät on
pääasiassa poistettu reskontrista ja kirjanpidosta, mutta perintää ei ole
vielä lopetettu. Eriä käydään säännöllisesti läpi perintätoimiston kanssa
ja perinnästä luovutaan saatavien vanhenemisen myötä sekä harkinnan perusteella.
Velalliselta perittävät perintäkulut
Kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaan velalliselta vaaditaan
saatavien perinnästä aiheutuvia kuluja voimassa olevan perintälain mukaan. Perintätoimisto perii velalliselta ainoastaan niitä kuluja, jotka perintätoimisto laskuttaa kaupungilta.
Velalliselta peritään perinnän kuluja seuraavasti:
 kaupungin lähettämä maksumuistutus 5,00 euroa,
 perintätoimiston lähettämä 1. maksuvaatimus 2,50 euroa (julkisoikeudellinen) ja 3,00 euroa (yksityisoikeudellinen) ja
 perintätoimiston lähettämä 2. maksuvaatimus 1,50 euroa.
Viivästyskorko määräytyy lain tai sopimuksen mukaisesti. Valtaosassa
Talpan lähettämissä laskuissa viivästyskorko on korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen vaihtuva viivästyskorko (tällä hetkellä 7 prosenttia).
Kaupungin saatavien perinnästä velalliselle aiheutuvia kuluja on pidettävä kohtuullisina. Lainsäädännön mukaisesti yhdestä maksuvaatimuksesta voidaan kuluttajasaatavaa velottaessa laskuttaa enimmillään 7Postiosoite
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50 euroa, mikä on merkittävästi enemmän kuin edellä luetellut nykyiset
maksut. Maksun enimmäismäärä määräytyy sen mukaan onko kyse
julkis- vai yksityisoikeudellisesta saatavasta ja enimmäismäärän määräytymisessä huomioidaan myös pääoma.
Hankintalainsäädäntö ja viittaukset veroparatiisiin
Kaupungin käyttämien perintäpalveluiden hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Hankintojen kilpailuttamisprosessissa arvioidaan tarjoajien soveltuvuutta eli ammatillista ja taloudellista suorituskykyä. Suorituskykyä arvioitaessa otetaan
huomioon hankintalain pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet sekä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö ei saa sisällyttää arviointiin vaatimuksia, jotka eivät liity kyseiseen hankintaan. Esimerkiksi verosuunnittelua koskevilla kriteereillä
ei lähtökohtaisesti ole liityntää hankinnan kohteeseen tai tarjoajan kykyyn suoriutua hankintasopimuksesta.
Omana työnä tehtävä perintä
Perintävaiheista on tällä hetkellä ulkoistettu varsinainen vapaaehtoinen
perintä (kirje- ja puhelinperintä) sekä saatavien jälkivalvonta (heräteperintä ja jälkiperintä). Nämä perintävaiheet vaativat kaupungin huomattavan suurella perintämassalla tehokkaasti toteutettuina erityisiä tietojärjestelmiä ja erityisosaamista.
Kaupungin saatavien perinnän tehokkaaksi ja taloudelliseksi järjestämiseksi mitään nyt ulkoistetuista työvaiheista ei voida jättää kokonaan
pois. Nämä perintävaiheet tulisi ainakin tyydyttävällä tavalla järjestää
kaupungin omana työnä, mikäli päädyttäisiin päättämään yhteistyö perintätoimiston kanssa.
Perinnän teknisessä järjestämisessä perintätoimistojen pitkän kehitystyön tuloksena rakennetut tietojärjestelmät vähentävät olennaisesti manuaalisen työn määrää ja inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta prosesseissa. Ilman vastaavaa järjestelmää olisi kaupungin suuren saatavien määrän perinnän järjestäminen kustannustehokkaasti erittäin
haasteellista. Omana työnä hoidettu perintä edellyttäisi hyvin laajamittaisia investointeja tietojärjestelmään ja henkilöstöön.
Perintätoimistoilla on käytössään resurssit ja välineet toteuttaa perintää
monella tasolla, kuten sähköpostitse, puhelimitse ja online-liittymän
avulla. Perintätoimistot tarjoavat asiakaspalvelua iltaisin ja viikonloppuisin.
Sen lisäksi, että perintätoimistoilla on käytössään monipuoliset vapaaehtoisen perinnän keinot, käyttävät perintätoimistot hyväkseen myös
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muiden päämiesasiakkaidensa toimeksiantojen yhteydessä kertyvää
tietoa velallisasiakkaan maksukyvystä ja tilanteesta. Omana työnä hoidetussa perinnässä tällaista mahdollisuutta ei olisi.
Tämä tarkoittaisi sitä, että perintä olisi järjestettävä nojautuen kokonaisvaltaisemmin oikeudellisiin keinoihin. Erityisesti tämä tarkoittaisi ulosottoperinnän määrän lisäämistä julkisoikeudellisten saatavien jälkivalvonnassa. Ulosottoperinnän määrän nostaminen kasvattaisi velalliselle ja
kaupungille velan maksamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ulosottomaksuista johtuen. Seurauksena olisi todennäköisesti myös tuloksettomien ulosottoyritysten määrän nouseminen, mistä aiheutuisi kaupungille kustannuksia. Tulokseton ulosottoperintä aiheuttaa velalliselle
maksuhäiriömerkinnän.
Kaupungin nykyinen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus (Laske) ei
sisällä tarvittavia ominaisuuksia niiden perintätehtävien hoitoon, jotka
tällä hetkellä hoitaa perintätoimisto. Perinnän hoitaminen omana työnä
edellyttäisi siten uuden tietojärjestelmän hankintaa.
Henkilöstön osalta on huomionarvoista, että saatavien perintä on lailla
säännelty toimiala, joka vaatii toimijoilta mm. perintäjuridiikan erityisosaamista ja tämän osaamisen jatkuvaa ylläpitoa. Perintää hoitavan tahon tulee huolehtia siitä, että perintää hoitavat henkilöt omaavat riittävän koulutuksen toimialaansa nähden. Mikäli kaupunki hoitaisi saatavien perinnän kokonaan omana työnään, se vaatisi suppeassakin muodossa tietojärjestelmäuudistusten lisäksi merkittävää henkilöstön lisäystä ja nykyisen henkilöstön lisäkoulutusta. Nykyisellä henkilökuntamäärällä ja tietojärjestelmällä perintätoimiston hoitamaa perintää ei ole
mahdollista hoitaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sami Rantanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25235
sami.rantanen(a)hel.fi

Liitteet
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Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 224
V 16.5.2018, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston
nimeämiseksi uudelleen
HEL 2017-011116 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sininen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Lenininpuisto nimetään uudelleen Ukko-Pekan puistoksi.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa,
etteivät lausunnon antajat ole puoltaneet Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.
Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensimmäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloitPostiosoite
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teessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paikka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopulta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupunginosassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Lenininpuiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epävirallisia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.
Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen
mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä
ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja
kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana
ollut side Helsinkiin. Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.
Kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty
nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttuvat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishetkeänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vaiheista ja käänteistä.
Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdotettu muutettavaksi viimeksi
vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti 18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuiston nimeä ei muuteta. Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli jätetty adressi. Myöskään
nimistötoimikunta ei kokouksessaan 4.11.1991 puoltanut nimenmuutosehdotusta.
Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa neljä kohdetta: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden
(1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas
trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty myös nimeä Ukko-Pekan
puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan saman alkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, Ukko-Pekan
puisto -nimisen kohteen sijoittaminen muualle kuin Kulosaareen olisi tämän periaatteen vastaista.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Sinisen valtuustoryhmän aloite Leninpuiston nimeämisestä uudelleen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 65
HEL 2017-011116 T 00 00 03

Hankenumero 5264_156

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunginhallitus on 20.4.1970 tehnyt päätöksen Lenininpuiston nimeämisestä Alppiharjun kaupunginosaan V. I. Leninin (1870–1924)
mukaan. Päätös perustui loppuvuodesta 1969 tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jolla haluttiin nostaa esiin seuraavana vuonna vietettyä V. I.
Leninin syntymän satavuotisjuhlavuotta. Lenininpuiston nimi tuli voimaan vuonna 1974 asemakaavassa 6999. Aiemmin puisto oli ollut virallisesti nimeämätön. Tällä hetkellä alueella voimassa oleva asemakaava 9897 on tullut voimaan vuonna 1997. Lenininpuiston nimi ei ole
osoitekäytössä.
Presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–1944) mukaan on nimetty Kulosaaren kaupunginosassa neljä paikkaa: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (vahvistunut vuonna 1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen(1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja on
mahdollista, että tämä nimi toteutuu jossakin tulevassa asemakaavan
muutoksessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa
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välittömässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen tai uusien nimien muodostaminen samasta aihepiiristä muualle
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.
Nimistötoimikunta on antanut asiasta lausunnon 15.11.2017. Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan kantaan eikä puolla
valtuustoaloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen muuttamista UkkoPekan puistoksi.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477
milla.nummikoski(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 5
HEL 2017-011116 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Lautakunta nojautuu kannanotossaan
kaupungin nimistötoimikunnan 15.11.2017 antamaan lausuntoon, joka
vastaa myös kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisia linjauksia.
Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mukaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan nimettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen
nimeämisten yhteydessä.
Nimistötoimikunta totesi käsitelleensä Lenin-aiheisia nimiä ja nimiehdotuksia useaan otteeseen 1969 alkaen. Tuolloin tehdyn ensimmäisen
valtuustoaloitteen lopputuloksena kaupunginhallitus päätti 20.4.1970 nimetä aiemmin nimeämättömän Alppiharjussa sijaitsevan puistoalueen
Lenininpuistoksi. Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun
alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan vuonna 1974. Tällä hetkellä
voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.
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Nimistötoimikunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita
ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei
muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli 40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä
nimimaisemaa. Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin.
Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.
Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttuvat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishetkeänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vaiheista ja käänteistä.
Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdotettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuiston nimeä ei muuteta.
Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tämä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutoksessa.
Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen
mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.
Nimistötoimikunta ei puoltanut aloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-Pekan puistoksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää nimistötoimikunnan perusteluita asianmukaisina myös kulttuurihistoriallisista näkökulmista ja yhtyy sen kantaan.
Käsittely
16.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Pöydällepanoehdotus:
Arja Karhuvaara: Asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.
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

17/2018

13 (253)

Asia/3
23.04.2018

Arja Karhuvaaran pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Otto Meri: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.
Kannattaja: Mika Ebeling
Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään lausuntoon:
Helsingissä vähemmistö kaduista ja puistoista on nimetty naisten mukaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pitää tärkeänä, että kaupungin
nimistössä huomioidaan tämä ja korjataan naisvaikuttajien mukaan nimettyjen katujen ja puistojen aliedustusta myös mahdollisten uudelleen
nimeämisten yhteydessä
Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin
Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aloitteen tekijöiden
kanssa yhtä mieltä Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen. Suomessa
ja Helsingissä on vaikuttanut monia sellaisia merkkihenkilöitä, joiden
mukaan ei ole vielä nimetty alueita. Vasta sen jälkeen kun kaikille heille
on saatu kaupungista nimikkoalue tai -paikka, on syytä harkita jonkin
alueen nimeämistä Vladimir Iljitsh Leninin mukaan.
Jaa-äänet: 5
Elisa Gebhard, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Laura
Varjokari
Ei-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi
Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Arja Karhuvaara
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Poissa: 1
Johanna Sydänmaa
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Otto Meren vastaehdotuksen äänin 5-5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 15.11.2017 § 38
HEL 2017-011116 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Sampo Terhon ja yhden muun allekirjoittaneen aloitetta (11.10.2017), jossa esitetään Lenininpuiston nimen muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.
Nimistötoimikunta toteaa, että se on 1.4.1970 käsitellyt Lenininpuiston
nimeämistä 12.11.1969 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Mirjam Tuominen ja 14 muuta kaupunginvaltuutettua esittivät tuolloin kadun nimeämistä V. I. Leninin (1870–1924) mukaan, jonka syntymästä oli tulossa kuluneeksi 100 vuotta huhtikuussa 1970.
Nimistötoimikunta käsitteli Mirjam Tuomisen valtuustoaloitetta ensimmäisen kerran 11.12.1969, jolloin se päätyi ehdottamaan valtuustoaloitteessa esitetyn kadunnimen sijasta Lenininaukion nimeämistä silloisen
Neuvostoliiton suurlähetystön läheisyyteen Ullanlinnaan, jos jokin paikka katsottiin tarpeelliseksi nimetä. Nimettäväksi paikaksi valikoitui lopulta keväällä 1970 aiemmin nimeämätön puisto Alppiharjun kaupunginosassa Alppilan osa-alueella. Kaupunginhallitus teki päätöksen Lenininpuiston nimeämisestä 20.4.1970. Nimetty puisto oli aikaisemmin ollut
virallisesti nimeämätön kallioalue, mutta siitä oli käytetty mm. epävirallisia nimityksiä Vesilinnan kallio(t) tai Vesilinnan kaltsi (Paunonen, Heikki
2010: Stadin mestat I, Edico Oy, Helsinki.). Alueelle oli laadittu puistosuunnitelma 1960-luvun alussa. Puiston asemakaava tuli voimaan
vuonna 1974. Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta
1997. Puistonnimi ei ole osoitekäytössä.
Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin kaupungin nimistönsuunnittePostiosoite
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lussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen
ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Yli
40 vuotta käytössä ollut Lenininpuiston nimi on paikallishistoriallisesti
merkittävä, laajalti tunnettu ja kiinteä osa helsinkiläistä nimimaisemaa.
Henkilöllä on elämänsä aikana ollut side Helsinkiin. Hän on myös asunut useassa osoitteessa eri puolilla kaupunkia.
Nimistötoimikunta toteaa edelleen, että kaupungin nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. Paikannimien sisällöt, merkitykset ja tulkinnat muuttuvat aikojen saatossa. Nimet kuvastavat kuitenkin erityisesti antamishetkeänsä ja ovat arvokkaita muistumia kaupungin historian erilaisista vaiheista ja käänteistä.
Nimistötoimikunta jatkaa, että Lenininpuiston nimeä on virallisesti ehdotettu muutettavaksi viimeksi vuonna 1991. Kaupunginvaltuusto päätti
18.3.1992 hyväksyä Linnanmäen alueen asemakaavan muutoksen, ja
samalla se hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, että Lenininpuiston nimeä ei muuteta. Lenininpuiston nimen säilyttämisen puolesta oli
jätetty adressi. Myöskään nimistötoimikunta ei kokouksessaan
4.11.1991 puoltanut nimenmuutosehdotusta.
Nimistötoimikunta toteaa, että presidentti P. E. Svinhufvudin (1861–
1944) mukaan on nimetty Kulosaaressa peräti neljä kohdetta: Svinhufvudinkuja–Svinhufvudsgränden (1959), Svinhufvudintie–Svinhufvudsvägen (1959), Ukko-Pekan polku–Ukko-Pekkas stig (1973) ja Ukko-Pekan porras–Ukko-Pekkas trappstig (1973). Kulosaareen on esitetty
myös nimeä Ukko-Pekan puisto–Ukko-Pekkas park vuonna 1995, ja tämä nimi saattaa toteutua jossakin tulevassa asemakaavan muutoksessa. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan samanalkuisten nimien tulisi sijaita toistensa välittömässä
läheisyydessä, mistä johtuen Ukko-Pekan puiston nimeäminen muualle
kuin Kulosaareen ei ole mahdollista.
Nimistötoimikunta ei puolla aloitteessa esitettyä Lenininpuiston nimen
muuttamista Ukko-Pekan puistoksi.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 225
V 16.5.2018, Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön
HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Piraattipuolueen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsingin
kaupunki selvittää Staran varastotukikohdan siirtämistä muualle kantakaupunkiin siten, että Satamatalon tilat vapautetaan mahdollisuuksien
mukaan kulttuuri-, tapahtuma ja/tai ravintolakäyttöön.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi
tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana
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Piraattipuolueen valtuustoryhmän jäsen, valtuutettu Petrus Pennanen
on allekirjoittanut 13.12.2017 jätetyn aloitteen. Aloite on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa ryhmäaloitteesta seuraavaa:
Aloitteessa tapahtumakäyttöön esitetyt Satamatalon tilat ovat Helsingin
Satama Oy:n omistuksessa. Tilat sijaitsevat Laivasillankadun puiston
alla.
Nykyisellään tiloissa on Staran käytössä noin 1 000 neliömetrin suuruinen kylmä varastotila. Lisäksi Staran työntekijöiden taukotila on sataman tiloissa lähellä kyseistä varastotilaa. Stara hoitaa kyseisestä tukikohdasta muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin
puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin
tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi helposti ja nopeasti saatavilla, kun
käyttötarve ilmenee.
Stara on sijoittanut vuosittain tilojen korjaamiseen keskimäärin noin 20
000–50 000 euroa. Stara ei maksa tukikohdasta vuokraa, vaan Satama
Oy:n kanssa on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden sillä edellytyksellä, että Stara pitää alueesta ja tukikohdan rakenteista huolta. Jätkäsaareen vuonna 2017 valmistunut uusi maanalainen
tukikohta ei riittäisi kattamaan sataman varastotilasta mahdollisesti siirrettävien materiaalien varastointitarvetta. Näin ollen vaihtoehtoinen varastointitila pitäisi erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskustan
alueelle. Mahdollisen vaihtoehtotarkastelun selvityksessä tulisi huomioida uuden varastotilan suunnittelu-, rakentamis- ja vuokrakustannukset osana kustannus-hyötyanalyysia.
Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan ydinkeskustan viihtyisyyttä ja
toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävän laajentamisen
sekä keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun toteutumisen edellytyksiä. Toteutuessaan maanalainen kokoojakatu voisi ohjata Eteläsataman raskaan liikenteen keskustan alitse päätieverkkoon. Laivasillankadun puisto ja siihen kytkeytyvä ratakuilu on hyvä pitää toistaiseksi nykytilassaan ja maanalaisen kokoojakadun tilavarauksena, kunnes sen toteutumisen edellytykset on määritelty ja sen mahdollisesta toteuttamisesta on tehty päätös.
Laivasillankadun puiston alla olevat tilat voidaan sinällään osoittaa
muuhun käyttöön ottaen kuitenkin huomioon, että satama tarvitsee tilan
edustalla olevan piha-alueen kokonaisuudessaan käyttöönsä. Näin ollen tilaan tulisi rakentaa turvallinen kulkureitti jostain muualta kuin sataPostiosoite
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man varikkokäytössä olevan piha-alueen läpi. Tämä vaatisi suunnittelua ja investointeja. Soveltuakseen tapahtuma- ym. käyttöön tilat tulisi
lisäksi peruskorjata/saneerata. Tapahtumakäyttö saattaisi vaatia myös
asemakaavamuutoksen.
Kaupunginhallitus katsoo, että tilojen vapauttamisella aloitteessa tarkoitettuun käyttöön olisi niin merkittäviä vaikutuksia nykytilanteeseen, ettei
asian tarkempaan selvittämiseen ole ainakaan tällä hetkellä perusteita.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4
HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen valtuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan lausunnon:
Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen
kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin
Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.
Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila
ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastotilaa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston,
Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa
säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi
nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.
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Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20
000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alueesta ja rakenteista huolta.
Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa keskustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden
asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja
varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella
ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuonna 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat
eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien
materiaalien varastointitarvetta.
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen
selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maanalaisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyötykustannus –analyysia.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi
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§ 226
V 16.5.2018, Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta
HEL 2017-011117 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300
pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

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

Valtuutettu Elina Moisio ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin väestöennustemallia kehitetään siten, että kyselytutkimuksella saatu tieto asukkaiden muuttoaikeista yhdistetään muista
aineistoista saatuun muuttotietoon, jotta saataisiin tarkempi ennuste
lapsiperheiden palvelutarpeesta.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa Elina Moision lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa kannetaan aiheellista huolta erityisesti varhaiskasvatusikäisten
palvelujen suunnittelussa käytetystä väestöennustemallista. Aloitteessa
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todetaan, että ”Nykyisin ennusteet perustuvat arvioituun rakentamiseen, perheiden historialliseen käyttäytymiseen ja laskennallisiin asumisväljyyden muutoksiin. Tällainen malli huomaa muutokset ihmisten
käyttäytymisessä aivan liian myöhään.”
Kaupunginkansliassa kehitetään ennustetta tavoitteena aiempaa osuvamman ennustemenetelmän aikaansaaminen. Työssä huomioidaan
asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan kyselyaineiston hyödyntämismahdollisuudet. Samalla selvitetään myös muiden potentiaalisten tietoaineistojen sekä kehittyneemmän data-analytiikan hyödyntämismahdollisuudet kustannustehokkaan väestöennustemallin kehittämiseksi.
Esittelijän perustelut

Helsingin nykyisen väestöennustemenetelmän kuvaus
Helsingissä asuu tällä hetkellä noin 46 000 alle 7-vuotiasta lasta. Heistä joka neljäs muuttaa vuosittain, toissa vuonna 11 000. Neljäsosa varhaiskasvatusikäisten lähtömuutoista suuntautuu Helsingin rajan yli ja
Helsinkiin muuttaa vuosittain 2 500 lasta. Varhaiskasvatuksen suunnittelun kannalta on erityisen ongelmallista, että laskennallisesti lähes joka kolmas helsinkiläislapsi muuttaa syntymävuotensa aikana. Lapsiperheiden muuttoliikkeen määrällisen vaihtelun ja suuntautumisen ennakointi on väestöennusteen laadinnan keskeinen haaste.
Helsingin väestöennuste laaditaan vuosittain menetelmällä, jossa ensin
laaditaan Helsingin seudun ja koko Helsingin väestöennuste, ja tämän
pohjalta palvelujen suunnittelua varten väestöennuste 10 vuodeksi 150
osa-alueelle.
Koko Helsinkiä koskevassa kaupunkitasoisessa väestöennusteessa arvioidaan Helsingin seudun vetovoimaan perustuva muualta Suomesta
Helsinkiin suuntautuva muuttoliike, jossa ovat keskeisessä asemassa
seudun talouskehityksen näkymät suhteessa muuhun Suomeen ja lähialueille. Ulkomainen muuttoliike on sekin osittain työmarkkinaperäistä, mutta viime vuosina kansainväliset kriisit ovat heijastuneet muunkin
tyyppisinä muuttoina Suomeen. Tällaisten nopeasti ja ennalta arvaamattomasti syntyvien ilmiöiden ennakoiminen on varsinkin pitemmällä
aikavälillä vaikeaa. Seudun sisäinen muuttoliike on yleensä Helsingille
tappiollista, mutta nettomuuton määrä vaihtelee huomattavasti vuodesta toiseen. Tällä on yhteys paitsi talouskehitykseen, myös Helsingin
asuntotilanteeseen.
Osa-alueittaisen ennusteen lähtötietoina käytetään koko kaupunkia
koskevan ennusteen lisäksi viime vuosien muuttoliike-, syntyvyys- ja
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kuolleisuustilastoista laskettuja alueittaisia ennusteparametreja. Helsingin perusrekisteriä käytetään etenkin erityyppisiin uusiin asuntoihin
muuttavien ennustamisessa, mutta myös muiden ennusteen kannalta
relevanttien väestöilmiöiden tutkimuksessa.
Aloitteessa mainitusta poiketen alueittaisten ennusteiden laadinnassa
ei käytetä asumisväljyyden kehitykseen liittyviä oletuksia. Sen sijaan
keskeisenä tausta-aineistona hyödynnetään kaupunginkanslian asiantuntijoiden ja kaupunkiympäristön toimialan kaavoittajien kanssa laatimaa asuntotuotantoennustetta. Asuntotuotantoennuste on hanketasoinen ajoitettu tietoaineisto, joka mahdollistaa tulevan asuntotuotannon
alueellisen tarkastelun mm. omistus- ja vuokra-asuntojen, talotyyppien
ja rahoitusmuodon perusteella. Näillä kaikilla katsotaan olevan vaikutusta alueittaiseen väestönkehitykseen.
Viime syksynä kaupunginkansliassa aloitettiin alueittaisen väestöennusteen menetelmän kehittämistyö. Alueella havaitut ja ennakoidut
muutokset mm. muuttokäyttäytymisessä on nyt nopeasti vietävissä ennusteparametreiksi. Menetelmä sopii myös paremmin palvelujen suunnittelijoiden toivomien pitemmän aikavälin ennusteiden laadintaan.
Valtuustoaloite väestöennustemenetelmän kehittämiseksi
Valtuustoaloitteessa todetaan, että ”Tarvitsemme ennusteita joissa on
mukana nykyisten ja tulevien vanhempien aikomukset. Oleellista on
esimerkiksi tieto siitä, aikovatko perheet muuttaa toisiin kaupunginosiin
tai kaupungista pois. Kun kyselytutkimuksen tiedot yhdistetään dataan
siitä, minne ihmiset oikeasti muuttavat, saadaan tarkempi ennuste siitä
minne tarvitaan lisää palveluita lapsiperheille.”
Väestöennusteen osuvuuden kannalta juuri muuttoliikkeen ja erityisesti
sen alueellisen suuntautumisen ennakointi on keskeisessä roolissa, sillä muiden väestöilmiöiden (syntyvyys ja kuolleisuus) ennakointi on näiden vähäisemmästä ajallisesta vaihtelusta johtuen helpompaa.
Aktiivisen muuttoliiketutkimuksen ansiosta muuttoliikkeen keskeiset
taustatekijät tunnetaan varsin hyvin. Tietoa väestön muuttoaikeista on
kerätty monien eri kyselytutkimusten, esimerkiksi valtakunnallisessa
kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen (KAPA), yhteydessä. KAPA-tutkimuksesta saatujen tulosten vertailu väestömuutostilastossa todettuihin
muuttoihin antaa viitteitä siitä, että kyselyissä ilmaistujen muuttosuunnitelmien ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhtäläisyyttä. Myös kansainvälisessä tutkimuksessa on voitu osoittaa, että ilmaistujen muuttoaikeiden ja toteutuneiden muuttojen välillä on yhteys: muuttoaikeita ilmaisseet asukkaat myös todella muuttavat muita asukkaita useammin.
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Toisaalta, tämä yhteys ei ole kuitenkaan suoraviivainen. Esimerkiksi de
Grootin ym. (2011) tutkimuksen mukaan merkittävä osa muuttoaikeissa
olevista henkilöistä jättää aikeensa syystä tai toisesta toteuttamatta, ja
toisaalta moni asukas, joka ei ole ollut kyselyn toteuttamishetkellä
muuttoaikeissa, saattaa toteuttaa muuton varsin lyhyen ajan sisällä.
Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin muuttoaikeita ja toteutuneita muuttoja tarkastelevissa tutkimuksissa.
Erityinen haaste Helsingin ja Helsingin asuinalueiden väestöennusteen
kannalta liittyy muuttoliikkeen suuntautumiseen. Vertailtaessa muuttoaikeita kartoittaneista kyselyaineistoista saatuja tietoja toteutuneisiin
muuttoihin, on huomattu, että nykyiseltä asuinalueeltaan pois muuttavien joukossa on myös kohtuullisen paljon sellaisia muuttajia, jotka ilmaisevat kyselyissä etsivänsä uutta asuntoa ensisijaisesti nimenomaan
omalta asuinalueeltaan. Aiemman muuttoliiketutkimuksen perusteella
tiedetään, että muuttopäätökseen vaikuttavat muuttohalukkuuden ja
asumispreferenssien lisäksi myös monet muutkin, toisinaan nopeasti ja
ennakoimatta esiin nousevat väliin tulevat tekijät, kuten elämäntilanteeseen ja asumisoloihin liittyvät muutokset sekä ennen muuta realistisesti
tarjolla olevat vaihtoehdot. Näin ollen muuttojen toteutumisen ohella
myös niiden suuntautuminen poikkeaa usein alkuperäisistä suunnitelmista. Tämä tuottaa kyselymenetelmällä kerättyyn tietoon alueellisen
väestöennusteen laatimisen kannalta ongelmallista epävarmuutta.
Kyselytutkimusten toteuttamista on viime vuosina haitannut, että niihin
vastataan aiempia vuosia heikommin. Esimerkiksi edellä mainitun KAPA-tutkimuksen vastausprosentti on pudonnut vuonna 2005 toteutetun
kyselyn 49%:n tasosta vuonna 2016 toteutetun kyselyn 27 %:n tasoon.
Vuonna 2017 toteutettuun ympäristöasennetutkimukseen vastasi noin
kolmannes otoksen valikoituneista henkilöistä. Tämä on paitsi heikentänyt kyselyaineistoista saatavien tietojen luotettavuutta, myös nostanut
niiden hintaa saatuja vastauksia kohden. Viime aikaisen kokemusten
perusteella kyselymenetelmällä kerättyjen tietoaineistojen hinta on
noussut noin 12-17 euroon / saatu vastaus. Väestöennustetyössä hyödyllisen, eri väestöryhmät riittävästi huomioivan ja alueellisesti kattavan, aineiston kokonaishinta nousee varovaisestikin arvioiden helposti
50 000 – 80 000 euron tasolle. Väestöennusteen kannalta olennaisten
muutosten havaitseminen edellyttää, että kyselyaineisto kerätään saman sisältöisenä säännöllisin väliajoin. Kyselyaineiston keruusta aiheutuvien välittömien kulujen sekä kyselyn valmisteluun, testaamiseen ja
aineiston analysointiin vaadittavan työmäärän vuoksi muuttoaikeita
koskevan tiedon yhdistäminen osaksi väestöennusteen laatimista vaatii
varmistusta siitä, että se todella parantaa ennusteen osuvuutta.
Suomessa käytettävissä oleva väestörekisterijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden väestön muuttoliikkeen pitkäjänteiseen ja hyvinkin tarkkaan
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seurantaan. Helsingin oma väestötietoaineisto mahdollistaa saman helsinkiläisten asukkaiden osalta. Yhdistämällä nämä todellisia muuttoja
kuvaavat tiedot kyselytutkimuksella tuotettuun muuttoaikeita kuvaavaan
yksilötasoiseen ja eri väestöryhmät kattavaan tietoon olisi mahdollista
arvioida kyselytutkimuksen avulla tuotetun hyödynnettävyyttä väestöennusteen laadinnassa. Asumispreferensseissä ja muuttoaikeissa havaittavien muutosten vaikutukset toteutuneisiin muuttoihin edellyttää
pitkäjänteistä, säännöllisin väliajoin toistettavaa aineiston keruuta ja
analysointia. Tarkoitusta varten kerättävän kyselyaineiston otoksen tulisi olla riittävän suuri, jotta muuttoaikeita ja niiden toteutumista voitaisiin
tarkastella luotettavasti eri väestöryhmien, erityisesti lapsiperheiden, ja
alueiden tasolla. Lisäksi, koska merkittävä osa Helsingin väestönkasvusta tulee myös kaupungin rajojen ulkopuolelta, seurantaa olisi hyvä
ulottaa ainakin jossakin määrin myös Helsinkiä laajemmalle alueelle.

Väestöennusteen kehittäminen jatkossa
Kaupunginkansliassa jatketaan väestöennustemenetelmän kehittämistä tavoitteena aiempaa osuvamman ennustemenetelmän aikaansaaminen. Työssä huomioidaan myös asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan
kyselyaineiston hyödyntämismahdollisuudet. Samalla selvitetään myös
muiden potentiaalisten tietoaineistojen sekä kehittyneemmän data-analytiikan hyödyntämismahdollisuudet kustannustehokkaan väestöennustemallin kehittämiseksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pekka Vuori, järjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 36300
pekka.vuori(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite_ennakointimallin_korjaaminen_Moisio_20171011

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 227
V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi
HEL 2017-011627 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307
minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet
1

Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten
varmistamiseksi alueen teollisuustonttien vuokra-aikaa pitäisi yrittäjien
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jatkaa ainakin vuoteen 2047.
Tattarisuo on uudessa yleiskaavassa määritelty samanarvoiseksi toimipaikka-alueeksi kuin Tattariharjun teollisuusalue, jossa vuokrasopimuksia jatketaan vuoteen 2047 asti.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden parantaminen Tattarisuon teollisuusalueella on Helsingin kaupunkistrategiasPostiosoite
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sa esitettyjen linjausten mukaista. Kaupungin tavoitteena on säilyttää
elinkeinorakenteen monipuolisuus ja luoda mahdollisuuksia yksityisen
sektorin työpaikkamäärän kasvulle mm. kaavoittamalla riittävästi tarvittavia työpaikka-alueita ja turvaamalla yritysten toimintaedellytykset olemassa olevilla alueilla.
Tattarisuon teollisuusalueen rakennuskanta on pääosin peruskorjausvaiheessa. Kuten aloitteessa todetaan, jäljellä oleva 17 vuoden vuokraaika ei mahdollista yrittäjille uusien investointien tekemistä kuten uusien hallien rakentamista tai merkittävien peruskorjausten tai laiteinvestointien tekemistä niihin.
Tattarisuon alue on tulevassa yleiskaavassa osoitettu edelleen työpaikka-alueeksi. Näin ollen alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ei
ole estettä.
Maanvuokrasopimusten pääasiallinen kesto ja muut ehdot määritellään
yksityiskohtaisemmin alueen uusissa vuokrausperusteissa. Uusia vuokrausperusteita tulee tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuokralaisten
kanssa. Tarkoituksena on myös löytää vuokralaisten kanssa keinoja
alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien
saamisesta tehokkaampaan käyttöön. Tattarisuon alueen uudet vuokrausperusteet on tarkoitus tuoda kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi vuoden 2018 aikana. Valmisteilla olevassa kaupungin maapoliittisten linjausten tarkastelussa määriteltäneen yleisemmin periaatteet, joiden mukaan yritysalueiden maanvuokrasopimuksia tulevaisuudessa jatketaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että vuokrausperusteita uudistettaessa tavoitteena tulee olla se, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikoja jatketaan aikajänteellä, joka mahdollistaa yrittäjille toiminnan jatkamisen
edellyttämät investoinnit ja samalla kaupungin toivomat parannukset.
Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja
suunnitteluosaston yhteistyönä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 36307
minna.maarttola(a)hel.fi

Liitteet
1

Koskinen Kauko Aloite Kvsto 25102017 1
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 16
HEL 2017-011627 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden parantaminen Tattarisuon teollisuusalueella on kannatettavaa ja vuokrausperiaatteiden
uudelleenmäärittelyä tulisi tarkastella yhteistyössä kaupungin ja vuokralaisten kanssa.
Nykytilanne
Tattarisuon teollisuusalueella on voimassa viimeksi vuonna 1987 hyväksytty asemakaava, jonka mukaan alue kuuluu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Alun perin alueelta on vuokrattu ensimmäiset teollisuustontit 1960 –luvulta alkaen.
Vuokrausperusteina on käytetty kiinteistölautakunnan 5.4.2005 § 217
hyväksymiä vuokrausperusteita, joiden mukaan mm. tontille jolle on rakennettu vähintään 40 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, vuokrasopimus voidaan tehdä vuoden 2034 loppuun saakka jolloin,
vuokra on määritelty käyttäen yksikköhintaa 4,50 euroa/m², mikä vastaa nykyhintana 87 euroa/m². Muiden tonttien vuokrasopimuksia on jatkettu enintään 10 vuotta kerrallaan yksikköhinnan ollessa 4,00 euroa/m², mikä vastaa nykyhintana 77 euroa/m².
Tattarisuon teollisuusalueella pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuoden 2034 loppuun saakka. Päättymisaikaan on vaikuttanut aiemmin
suunniteltu Malmin lentokentän vuokrasopimuksen päättymisajankohta.
Kaupungin yleisinä vuokrausperusteina on pidetty, että vuokratun tontin
koko asemakaavan mukainen rakennusoikeus toteutetaan määrätyssä
ajassa. Tattarisuon alueella näin ei yleisesti ottaen ole tapahtunut, vaan
tonttien rakentumisaste on usein huomattavasti alle minimivaatimuksen. Lisäksi toteutunut rakennuskanta on pääosin peruskorjausvaiheessa.
Vielä vahvistamattomassa yleiskaavassa alue on edelleen merkitty työpaikka-alueeksi, jolle ei ole osoitettu asuntorakentamista.
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Vuokrausperusteiden uudistaminen
Koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu
työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole
estettä.
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit –yksikössä tavoitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan
päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla
vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asemakaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen.
Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joiden tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi
sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyttöön.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464
henna.vennonen(a)hel.fi
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§ 228
V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen
HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista
kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Helsingin alueen tarpeisiin.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistuksessa on Helen Oy,
jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti
sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja
muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Merkittävä osa Helen
Oy:n liikevaihdosta muodostuu kaukolämpöliiketoiminnasta.
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Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka
mukaan ydinvoimalla tuotetun lämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla on selvitetty lukuisissa erilaajuisissa selvityksissä 1970-luvulta
lähtien. Selvitykset ovat perustuneet suurimittaiseen sähköntuotantoon
tarkoitetun ydinvoimayksikön hyödyntämiseen lämmön tuotannossa,
tyypillisesti Loviisan ydinvoimalaitoksessa. Selvityksissä hankkeelle ei
ole löydetty taloudellista kannattavuutta eikä siten toteuttamisedellytyksiä.
Helen Oy:n mukaan keskeisimmiksi haasteiksi ydinvoimalla tuotetun
lämmön hyödyntämistä koskevissa selvityksissä on tunnistettu tarve
miljardiluokan lämmön siirtoputki-investointiin sekä sähköntuotantokapasiteetin väheneminen. Lämmönotto pienentäisi merkittävästi ydinvoimalaitoksen sähkötehoa ja toisaalta samanaikaisesti käytöstä poistuisi
pääkaupunkiseudun yhteistuotantokapasiteetti. On myös otettava huomioon ydinvoimalaitoksen sekä siirtoyhteyden tekninen ja tuotantotapariski, joiden vuoksi on ylläpidettävä lämmön toimitusvarmuuden edellyttämä täysimittainen varakapasiteetti polttoainevarastoineen. Lisäksi nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa uusien ydinvoimayksiköiden kannattavuus olisi aiempaa heikompi.
Helen Oy:n näkemyksen mukaan ydinvoimatekniikan kehittyminen voi
tarjota mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Helen seuraa
sarjatuotettujen pienoisreaktorien kehittymistä, mutta teknologian mahdolliseen kaupallistumiseen tulee kulumaan väistämättä pitkä aika. Lisäksi myös pienoisreaktoreihin liittyy kalliin siirtoyhteyden aiheuttama
taloudellinen haaste, jos niitä sijoitetaan kauas pääkaupunkiseudusta.
Toisaalta pienissäkin ydinvoimalaitoksissa on otettava huomioon turvaetäisyydet, mikä vaikuttaa niiden mahdolliseen sijoittumiseen pääkaupunkiseudulla. Vaaditut turvaetäisyydet ovat viiden kilometrin suojavyöhyke (asukasluku alle 200) ja 20 kilometrin varautumisalue (rajattu
väestömäärä, yksityiskohtainen pelastussuunnitelma). Tämä rajoittaa
merkittävästi pienreaktoreiden käyttömahdollisuuksia kaupunkialueella.
Kansliapäällikön 6.11.2017, 140 § asettama päästövähennystyöryhmä
teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden avulla Helsingin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joita
kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä kuntayhtymät voivat
omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehitysohjelman kautta
toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta energiantuotannon
osalta.
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Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä
kaupungin päästötavoitteet.
Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vaikutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesityksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mukaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla toukokuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin energiayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tukipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa.
Kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin tarkoittaisi Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen polttoaineen muutosta nopeutetusti, mistä aiheutuisi merkittävästi isommat kustannukset kuin toteutettaessa kivihiilestä luopuminen hallitusti. Ottaen huomioon Helsingin alueen mittava lämmöntarve ja siihen liittyvä huipputehon tarve, nykyisin käytettävissä olevat teknologiset vaihtoehdot sekä tarvittavien investointien pitkä toteutusaika, luopuminen kivihiilen käytöstä hallituksen
kaavailemalla aikataululla olisi erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liiketoimintaansa ja
kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti energian eri tuotantoteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympäristön muutoksia. Helen Oy tulee ottamaan tulevissa Helsingin alueen energiatuotannon järjestämistä koskevissa selvityksissään huomioon mahdolliset lainsäädäntömuutokset sekä ydinvoimatekniikan tarjoamat vaihtoehdot, sarjatuotetut pienoisreaktorit mukaan lukien, mikäli ne saavuttavat teknologisen kypsyyden ja kehittyvät teknistaloudellisesti kannattaviksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 229
V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen
saamiseksi Tapulikaupunkiin
HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029
ella.tanskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloitteessa todetaan, että asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa toimialoilta yhteisvalmistelussa saatuihin kommentteihin. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolPostiosoite
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la eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja
kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös
vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Kaupungin eri toimialojen hallinnoimien tilojen käytölle on
valmisteilla kaupunkiyhteiset periaatteet. Uusissa rakennuksissa huomioidaan jo rakennusvaiheessa tilojen ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet. Kaupunkilaiset voivat jatkossa varata kaupungin tiloja entistä helpommin sähköisen Varaamo-palvelun kautta.
Helsingissä on noin 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toimintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyhjiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toimintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.
Tapulikaupungin alueen kiinteistöissä on aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, Tapulikaupungin kirjastossa ja Tapulin nuorisotilassa.
Tapulin nuorisotalon tilat ovat erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisessa käytössä. Tiloja käyttävissä yhdistyksissä toimii eri ikäisiä ihmisiä. Vuoden 2017 alusta alkaen tiloja on annettu maksuttomasti toimipaikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryhmien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Helsinkiä pitävien yhdistysten käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista
edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.
Sosiaali- ja terveystoimialan alueellisessa aikuissosiaalityössä toimitaan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja
syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toiminta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteutetaan toimialan ylläpitämissä asukastaloissa ja lähiöasemilla sekä muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi etsivää lähityötä tekevät sosiaaliohjaajat jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin.
Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja
niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee
yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei
ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa, mutta Tapulikaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029
ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 230
V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän
estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa
HEL 2017-013541 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Katju Aron aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Katju Aro ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki:
1) laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja
siihen puuttumiseksi
2) laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja
osaksi johtamiskoulutusta
3) viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Toimialojen lautakunnilta on pyydetty aloitteeseen liittyvät lausunnot
(liitteessä) ja tasa-arvotoimikunnassa on käyty asiasta lähetekeskustelu
26.3.2018. Tasa-arvotoimikunta totesi käsittelyssään, että kaupungin
on luotava seksuaaliseen häirintään puuttumiseen selkeä prosessi. Lisäksi tasa-arvotoimikunta toteaa, että kaupungin on edistettävä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä ja seksuaaliseen häirintään puuttumista viestinnällä ja koulutuksella.
Kaupunginhallitus toteaa:
Helsingin kaupunki ehkäisee kaikenlaista häirintää
Helsingin kaupunki noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasaarvosta (2014/1329). Lain 7 § ja 8 § mukaisesti seksuaalinen ja sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva
häirintä kaupungin työpaikoilla ja palveluissa on kielletty. Kaupunki
puuttuu työpaikoilla ja palveluissa tietoon tulleisiin häirintätapauksiin
häirinnän poistamiseksi. Tämä ilmenee myös toimialalautakuntien antamista lausunnoista, joissa kuvataan toimialojen luomia käytäntöjä häirinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen.
Seksuaalinen häirintä on yksi työsuojelulain (5. luku 28 §, 738/2002)
määrittelemä häirinnän muoto. Epäasialliseen käytökseen ja häirintään
puuttumiseen Helsingin kaupungilla on ollut jo useita vuosia Helsingin
Hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -toimintamalli (ks.
liite) ja opas, jonka mukaisesti kaupungin työpaikoilla toimitaan. Henkilöstön syrjintä- ja työpaikkakiusaamiskokemuksista on kysytty henkilöstön työhyvinvointia mittaavassa Kunta 10 -tutkimuksessa vuodesta
2014 lähtien. Vuonna 2014 tutkimukseen vastanneista Helsingin kaupungin työntekijöistä 11,1 % ilmoitti kokeneensa syrjintää ja 16,0 % työpaikkakiusaamista. Vuonna 2016 syrjintää ilmoitti kokeneensa 8,8 % ja
työpaikkakiusaamista 9,2 % vastanneista. Eri organisaatiotasoilla on
tehty toimenpiteitä, joiden avulla syrjintä- ja kiusaamiskokemusten
määrä on saatu laskusuuntaan.
Kaupungin toimintamallin mukaisesti kaikkia rohkaistaan ottamaan asia
puheeksi ja toteamaan epäasiallisesti käyttäytyvälle kollegalle/asiakkaalle/yhteistyökumppanille, että pitää tämän käytöstä häiritsevänä.
Esimiehelle ohjataan kertomaan itse koetusta epäasiallisesta kohtelusta ja siitä, jos on nähnyt jonkun muun tulevan häirityksi tai epäasiallisesti kohdelluksi. Työntekijät saavat tarvittaessa neuvontaa ja tukea
häirintään puuttumisessa työsuojeluvaltuutetuilta, luottamusmiehiltä ja
työterveyshuollosta. Esimiehet saavat tukea häirintätapausten selvittäPostiosoite
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miseen työsuojeluorganisaatiolta, hr-asiantuntijoilta, linjajohdolta ja työterveyshuollosta.
Kuten tasa-arvotoimikunta lähetekeskustelussaan totesi, on tärkeää,
että kaupungilla on selkeät menettelyohjeet seksuaaliseen häirintään
puuttumiselle. Helsingin kaupungin henkilöstön kokemaan epäasialliseen kohteluun ja häirintään puuttumisen toimintamallia ja opasmateriaalia uusitaan vuoden 2018 aikana. Hyvän, asiallisen ja sukupuolten
tasa-arvoa kunnioittavan käytöksen malli kuvataan, seksuaalisen häirinnän eri muotojen tunnistamista edistetään ja siihen puuttumisen prosessi kuvataan. Uusitussa aineistossa ja viestinnässä tuodaan esiin jokaisen työntekijän vastuu tuoda esiin kokemansa tai näkemänsä epäasiallinen kohtelu, jotta epäasialliseen käytökseen ja häirintään pystytään puuttumaan.
Työtehtävissä, joissa henkilöstöllä on kohonnut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi asiakkaiden taholta, on tehty asianomaiseen
työhön ja toimintaympäristöön liittyvät toimintaohjeet yhdessä henkilöstön kanssa; tästä esimerkkinä ovat sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa tehdyt tilannekartoitukset ja ohjeet.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään
Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat uusitaan vuoden
2018 aikana. Henkilöstön suunnitelman valmistelutyöhön liittyy satunnaisotannalla valittaville työntekijöille lähetettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yhtenä kyselyn
osa-alueena on seksuaalisen häirinnän kokemusten yleisyys ja niihin
puuttumisen onnistuminen. Vuonna 2011 toteutetussa edellisessä laajassa tasa-arvokyselyssä 3 % vastaajista ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää työpaikalla, mikä on selvästi kansallista keskiarvoa vähemmän.
Vuodesta 2018 alkaen myös Kunta 10 -tutkimuksessa on mukana kysymys, jonka avulla selvitetään seksuaalisen häirinnän kokemusten
yleisyyttä Helsingin kaupungin työpaikoilla. Jo aiemmin tilannetta on
selvitetty erillisen henkilöstökyselyn avulla esimerkiksi v. 2017 Pelastuslaitoksella, jossa oli havaittavissa signaaleja seksuaalisesta häirinnästä, joka voi kohdistua henkilöstöön erityisesti asiakkaiden ja toisinaan myös kollegoiden taholta.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä kasvatus- ja koulutusalaa säätelevässä lainsäädännössä ja alan eettisissä
ohjeissa korostuu asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään kohteluun. Se
muodostaa hyvän pohjan seksuaalisen häirinnän ehkäisylle. Tapauksissa, joissa käy ilmi työntekijän asiakkaaseen/potilaaseen kohdistamaa seksuaalista häirintää, esimiehen velvollisuus on ryhtyä kurinpitoPostiosoite
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toimiin. Epätasa-arvoisten käytäntöjen ilmenemisen riski on korkeimmillaan niissä palveluissa, joissa asiakkaan ja työntekijän valtaero on suurin tai joissa vuorovaikutus tapahtuu epämuodollisesti.
Helsingin kaupunki edistää tasa-arvolain velvoittamalla tavalla sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan ja palveluissaan. Vuoden 2018 aikana uusittavassa palvelujen tasa-arvosuunnitelmassa seksuaalisen häirinnän ehkäisy otetaan uutena toimenpiteenä mukaan. Uudet, viime vuonna muodostetut toimialat saavat nyt tilaisuuden koota yhteen aikaisemmissa virastoissa tehtyä tasa-arvon edistämistyötä ja kehitettyjä hyviä käytäntöjä.
Seksuaalisen häirinnän ehkäisyä tehostetaan
Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen toimenpideohjelman
mukaisesti häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovat osa esimieskoulutusta. Monimuotoisten työyhteisöjen johtamiseen ja sovittelun
taitoihin on panostettu viime vuosina järjestämällä esimiesten koulutusohjelmia ja coaching-ryhmiä.
Tasa-arvoaiheita on kannustettu ottamaan osaksi muuta koulutusta ja
julkaistu esimerkiksi lyhyitä opetusvideoita Helsinki-kanavalla. Seksuaalisen häirinnän kätkeytyessä helposti totuttuihin tapoihin ja perinteisiin käytäntöihin on aiheellista muistuttaa koulutuksissa epätasa-arvoisen valta-aseman tuomasta riskistä syyllistyä seksuaaliseen häirintään.
Esimiesten tietoisuutta tehtävään kuuluvasta valvontavelvollisuudesta
kaikenlaisen vallan väärinkäytön suhteen lisätään.
Helsinki tuo viestinnässään esiin häirinnän vastaisen asenteen ja käytännön toimet siihen puuttumiseen. Perusviestinä on, että jokaisella pitää olla turvallinen ja omana itsenään hyväksytty olo Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa ja että häirintään puututaan välittömästi.
Helsinki on mukana Häirintävapaa Suomi -kampanjassa. Kaupungin
toimintamalli epäasialliseen kohteluun puuttumisessa on yhteneväinen
Häirinnästä vapaa Suomi -kampanjan periaatteiden kanssa: 1) Puutu
jos näet. 2) Kerro jos koet. 3) Toimi ja levitä tietoa.
Esimerkkinä Helsingin tahdosta olla edistyksellinen työpaikka yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa on kaupungin tuki kaupunkitasoisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien työntekijöiden verkoston perustamiselle keväällä 2018. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehostanut tiedottamistaan ja julkaissut seksuaalisen
häirinnän ehkäisyn ja siihen puuttumisen menettelytavat www-sivuillaan.
Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin Hengessä – Sopua ja
sovittelua työyhteisön arkeen on kaupungin toimintamalli ja toimenpiPostiosoite
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deohjelma seksuaalisen häirinnän estämiseen ja siihen puuttumiseen.
Kaupunginhallitus pitää sen uudistamista tärkeänä. Uudistettuna toimintamalli ottaa huomioon seksuaalisen häirinnän ilmiönä vielä entistä
paremmin. Uudistamisen yhteydessä koko organisaatiolle viestitään
hyvän työkäyttäytymisen merkityksestä ja kaikenlaisen häirinnän estämisen tärkeydestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780
johanna.m.seppala(a)hel.fi
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Aloite seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä Helsingissä
Helsingin hengessä_sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 53
HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:
Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvan epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen on erittäin tärkeä tekijä
lapsen ja nuoren kehityksessä kohti aikuisuutta. Täten edellytyksenä
on, että henkilöstölle annetaan koulutuksellisesti riittävät välineet puuttua epäasialliseen käytökseen. Toimialan henkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan seminaarein ja koulutuksin. Vuosien 2003-2014 aikana opetustoimen henkilöstölle on järjestetty koulutusta seksuaalikasvatukseen
liittyvistä käytännöistä. Vuoden 2018 aikana järjestettävistä koulutuksista esimerkkinä voi mainita esimiehille tarkoitetun koulutuksen seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyen.
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Toimialan henkilöstöä koskee lakisääteinen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus koskien alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta. Toimialalla
lain säätämää ilmoitusvelvollisuutta on ehdottomasti noudatettava ja sitä korostetaan työnjohdollisesti esimiestyössä. Lisäksi velvollisuutta
koskevaa neuvontaa ja koulutusta annetaan myös esimiehille ja toimialan ohjeistus asiasta on saatavilla intranetissä. Lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvitetään rekrytoinnin yhteydessä rikostaustan
selvittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Varhaiskasvatus
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista,
väkivaltaa eikä häirintää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista
keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.
Varhaiskasvatuksessa otetaan lisäksi huomioon työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät säännökset. Turvallisuuden edistämisen tulee olla
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä velvoittavat myös säännökset, jotka koskevat sosiaalihuoltopalveluihin ohjaamista ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä.
Perusopetus, lukiot ja ammatillinen koulutus
Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään liittyvät ohjeistukset on
koottu erilliseen opetussuunnitelman liitteeseen. Näiden ohjeiden pohjalta on toimialalla muodostettu toimintaohje opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Myös opettajilla ja muulla koulun ja oppilaitoksen henkilökunnalla on oikeus työrauhaan. Toimintaohjeessa määritellään, mitä
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja kuvataan koulun ja oppilaitoksen toimet päihdeongelma-, väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksissa. Toimintaohjeen mukaisesti havaittuihin häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatapauksiin puututaan heti. Tarvittaessa tehdään asiaan kuuluvat
ilmoitukset poliisille.
Havaitessaan häirintää, opettaja ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijan
huoltajaan sekä muuhun opetushenkilökuntaan ja psykologiin tai kuraattoriin. Myös tietoon tulleisiin verkossa tapahtuviin kiusaamis- ja häirintätilanteisiin puututaan. Häirinnän muodoista ja niihin puuttumisen tavoista tiedotetaan oppilaita ja opiskelijoita. Häirinnän ehkäisemiseen
liittyvissä toimissa toimitaan yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Oppilaita ja opiskelijoita ohjeistetaan ilmoittamaan oppilaitoksen henkilöstölle, mikäli he kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa häirintää oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella, esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana.
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Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöissä määritellään turvallisen
opiskeluympäristön toimintaperiaatteet. Lisäksi järjestyssäännöissä
kielletään henkinen ja fyysinen väkivalta sekä häirintä ja kiusaaminen.
Henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään järjestyssääntöihin. Tavoitteena on, että jokainen yhteisön jäsen omalla toiminnallaan edistää esteettömän ympäristön kehittymistä.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat
Perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa koulut ja
oppilaitokset laativat koulu- ja oppilaitoskohtaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden
edustajien kanssa. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota
myös toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.
Oppilaitoksissa ja kouluissa tulee seurata mm. seksuaalista ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää sekä kuinka paljon häirintää tapahtuu ja minkä tyyppistä se on. Jos häirintää on seurannan perusteella ilmennyt, tulee asianomaisen oppilaitoksen tehdä suunnitelma sen
poistamiseksi.
Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekeminen on osa koulun ja oppilaitoksen
normaalia toimintaa ja niillä on toiminnassa ohjausvaikutusta sekä yksittäisten että rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen.
Opiskeluhuolto
Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Koulu- ja oppilaitoskohtaiset
opiskeluhuoltosuunnitelmat sisältävät suunnitelman opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa on
myös toimintamalli asioiden käsittelyyn yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla.
Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö
Henkilöstöön kohdistuvan kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän ennalta ehkäisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalla toimitaan Helsingin kaupungin Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -toimintaohjeiden mukaan. Toimintaohjeet sisältävät tietoa
ja ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai siitä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia tällaisissa tilanteissa. Lisäksi
ohjeissa on tietoa tahoista, joilta voi tarvittaessa pyytää apua ja tukea
häirintätilanteissa ja niiden selvittelyissä. Toimintaohjeet ovat kaikkien
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saatavilla intranetissä ja niitä käsitellään henkilöstön ja esimiesten
kanssa osana perehdytysprosessia ja erilaisia valmennustilaisuuksia.
Lisäksi toimialalla on käytössä Hetipurku –toimintamalli, joka tarkoittaa
työpaikan omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen.
Mallin tarkoituksena on auttaa keskustelun keinoin uhkatilanteen kokenutta työntekijää käsittelemään tapahtunutta siten, ettei asia jää kuormittamaan mieltä.
Henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta
kohtelusta seurataan toimialalla henkilöstö- ja asiakaskyselyillä. Kyselyjen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä sekä kehitetään toimintamalleja ja -ohjeita.
Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Käsittely
27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lisätään tekstiin:
Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän
muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa
aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Perusteet lisäykselle:
Kasko on ainoa toimiala, jossa esihenkilöitä nyt aletaan kouluttaa seksuaalisesta häirinnästä. Ja tietysti alan luonteen vuoksi lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä asiaa käsitellään.
Henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa eli tässä Helsingin kaupungin
Sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -oppaassa seksuaalista häirintää ei käsitellä lainkaan. Tämän vuoksi sekä kympissä että sotessa hyväksyttiin samanlainen vastaesitys.
Tällä lisäyksellä saadaan alleviivattua sitä, että yleiset häirinnänvastaiset ohjeet eivät riitä. Aloitteessa esitetään mm. koulutusta ja ohjeistusta
nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä.
Kannattaja: Pia Pakarinen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim
Diarran tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuksen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101
mari.suoja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 73
HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta
poikkeavan lausunnon valtuutettu Katju Aron valtuustoaloitteeseen koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä:
"Sosiaali- ja terveystoimialalla seksuaalisen häirinnän ehkäisy huomioidaan työyhteisötasolla osana perehdytystä ja työpaikan pelisääntöjen
laadintaa sekä henkilöstölle tarjottavan koulutuksen yhteydessä. Asiakastyössä tapahtuvaa häirintää ehkäistään palveluissa noudatettavien
toimintakäytäntöjen avulla.
Toimialalla noudatetaan kaupungin toimintaohjetta henkisen väkivallan,
kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi. Ohjeen tarkoituksena on antaa
tietoa, neuvoja ja tukea esimiehille sekä työyhteisöille epäasialliseen
kohteluun, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä tapauksissa. Ohje
pohjautuu kaupungilla laadittuun ”Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen” -nimiseen oppaaseen, jossa ohjeistetaan
mm. miten epäasiallista kohtelua ja häirintää voidaan ehkäistä, miten
epäasiallista kohtelua kokeneen tulee toimia sekä mistä saa tukea tai
apua häirintätilanteissa.
Työyhteisössä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan erilaisin menettelyin. Sosiaali- ja terveystoimialan
työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti esimiehet seuraavat työpaikan
työolosuhteita työyksikkökokouksissa monipuolisesti ja säännöllisesti.
Lisäksi on käytössä sähköinen ilmoittamismenettely (Työsuojelupakki).
Mikäli kysymys on rikoksesta, asia ohjataan rikosprosessiin.
Niissä toimialan palveluissa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan
asiakastyössä, on luotu toimintakäytäntöjä ja rakenteita sen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Tämä koskee erityisesti palveluja, joissa
seksuaalista häirintää kohdataan useammin toiminnan luonteen takia,
kuten ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa ja kotihoitoa. Lasten
kanssa työskentelevien rikostausta selvitetään rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti, minkä lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa
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on käytössä HaiPro- ja SPro-ilmoitusmenettelyt asiakkaisiin kohdistuvien haittatapahtumien ja epäkohtien ilmoittamiseksi.
Ikääntyneiden palveluissa kehitetty kaltoinkohteluun puuttumisen malli
sisältää toimintakäytännöt seksuaaliseen kaltoinkohteluun puuttumiseen. Lastensuojelulaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa järjestetään
asiakkaille ryhmiä, joissa keskustellaan muun muassa itsemääräämisoikeudesta, koskemattomuudesta sekä yhdenvertaisuudesta. Turvallisuuteen ja häirinnän ehkäisyyn kiinnitetään lisäksi huomiota huonejärjestelyillä. Työntekijöitä perehdytetään seksuaaliseen häirintään ja seksuaalissävytteiseen käyttäytymiseen puuttumiseen. Lastensuojelulaitoksissa on lisäksi erilliset käytännöt seksuaalisen itsemääräämisoikeuden huomioimiseen rajoitustoimenpiteiden käytössä. Kouluterveydenhuollossa aihetta käsitellään monipuolisesti osana terveysneuvonnan
seksuaaliterveyden edistämistä. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä
on järjestetty työntekijöille seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää koulutusta esimerkiksi Setan ja Nuorten Exitin kautta.
Tietyissä sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa korostuu asiakkaiden
työntekijöihin kohdistama seksuaalinen häirintä. Näiden tilanteiden selvittely on haastavaa, ja henkilöstön taholla on tunnistettu tuen tarve
häirinnän kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen. Myös niissä palveluissa, joissa seksuaalista häirintää kohdataan harvemmin, lisätään avointa keskustelua, osaamista ja tarvittaessa tukea aiheesta.
Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on keskeinen osa terveyttä ja hyvinvointia. Epäasiallinen kohtelu ja häirintä kuormittavat työntekijöitä,
mikä voi johtaa työhyvinvoinnin heikentymiseen. Haavoittuvassa asemassa olevilla asiakkailla on myös muita suurempi riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi ja tämän takia on tärkeää kiinnittää huomiota häirintää ehkäiseviin toimintakäytäntöihin asiakastyössä. Puuttumalla seksuaaliseen häirintään tuetaan niin työntekijöiden kuin asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia."
Käsittely
13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
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Vastaehdotus:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava kappale: "Seksuaalisen häirinnän
tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon
keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista."
Kannattaja: jäsen Saku Etholen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti
ilman äänestystä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Säde Pitkänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 47380
sade.pitkanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 59
HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu neljästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epäasiallisesta kohtelusta.
Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa.
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiusaaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan. Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu puuttumaan tiukasti
seksuaaliseen häirintään.
Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jossa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen häirintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja häirintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhteisöissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ollaan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää seksuaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.
Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä virastoista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaoleva tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnallista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa.
Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laajasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä.
Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuksen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kaupunginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:
"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmuseolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."
Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden tekemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirinnästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielenkäytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.
Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisuuksissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voidaan
hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin voidaan
selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella voidaan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen käytökseen
puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiakkaiden toteuttamaa.
Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymyksenä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuorisopalveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toiminnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden
mukaan. Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuoPostiosoite
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ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankynnyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm.
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla.
Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihdetyötä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveyskyselyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosina ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuksesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuudesluokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä
oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keskimäärin
Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilasta, 220
opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osallistunutta.
Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa ohjeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin. Tässä yhteydessä tullaan käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän
ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista
viestiminen.
Käsittely
13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Kappaleen 3 loppuun lisätään:
Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu
puuttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään.
Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään kohtaan 13: Tässä yhteydessä tullaan
käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista
viestiminen.
Kannattaja: Sami Muttilainen
Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio
Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098
tiina.larva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 122
HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimialalla noudatetaan kaupunkiyhteistä ohjeistusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja henkilökuntaa
koulutetaan asiassa säännöllisesti. Työyhteisöjen, johdon ja esimiesten
tulee noudattaa nollatoleranssia kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun,
häirinnän ja syrjinnän suhteen.
Kaupunkiympäristö toimialan työhyvinvointisuunnitelma pitää sisällään
toimialan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi toimintasuunnitelma sisältää lakisääteisen työsuojelun toimintasuunnitelman sekä toimenpiteet henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Henkilöstölle ja esimiehille suunnattu koulutus pitää sisällään luentoja
yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä sekä perustietoa eri lainsäädännöstä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Erityisesti esimiesten yhdenvertaisuusosaamista vahvistetaan esimiesvalmennusten avulla, joissa tarjotaan mm. sovittelukoulutusta ja ristiriitatilanteiden käsittelyä Hetipurku- toimintamallin mukaisesti.
Toimialalla myös seurataan henkilöstö- ja asiakaskyselyjen avulla kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Toiminta- ja seurantamalleja kehitetään jatkuvasti epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi,
jotta siihen pystytään puuttumaan entistä paremmin ja nopeammin.
Lisäksi seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan
juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta.
Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Käsittely
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06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Kannattaja: Tuomas Rantanen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun kappale: Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn tarvitaan juuri tähän häirinnän muotoon keskittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava
Ei-äänet: 8
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai
Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara
Tyhjä: 1
Jape Lovén
Poissa: 1
Laura Rissanen
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen
äänin 3-8 (1 tyhjä, 1 poissa).
27.02.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928
anne.k.lappalainen(a)hel.fi
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§ 231
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi
Salmisaaren voimalassa
HEL 2018-000644 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsinki selvittää välittömästi mahdollisuudet lopettaa kivihiilen
käyttö Salmisaaren voimalassa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.
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Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan modernia ilmastovastuuta. Strategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki
vuoteen 2035 mennessä ja toisaalta vähentää päästöjä 60 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla,
joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa.
Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka
mukaan Helen uudistaa kansainvälisesti maailman parhaana ja tehokkaimpana palkittua kaupunkienergiajärjestelmäänsä tavoitteenaan ilmastoneutraalisuus. Meneillään olevan investointiohjelman myötä Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin
Helenin kivihiilen käyttö puolittuu. Investointiohjelmassa lisätään monin
eri toimenpitein uusiutuvan energian tuotantoa sekä toteutetaan asiakkaiden kanssa hajautettuja tuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuja.
Energiateknologiat ja -markkinat kehittyvät parhaillaan kovaa vauhtia,
ja Helen Oy ennakoi, että tulevaisuudessa tulee energiaratkaisuja, jotka perustuvat muuhun kuin polttamalla tuotettuun energiaan. Jo käynnissä olevien toimenpiteiden lisäksi Helen Oy selvittää erilaisten ratkaisujen soveltuvuutta Helsinkiin sekä niiden kustannuskilpailukykyä. Lähiajan ratkaisuja ovat esimerkiksi Mustikkamaan kallioluolien suunniteltu muuttaminen lämmön kausivarastoksi sekä suunnitteilla olevat biolämpökeskukset Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle. Selvityksessä
olevina tuotantovaihtoehtoina Helenin lausunnossa mainitaan muun
muassa geoterminen lämpö, aurinkolämpö, sähköisen liikenteen kysyntäjousto sekä tuulivoima.
Helen Oy investoi vähäpäästöiseen tuotantoon vaiheittain, markkinat ja
uusimmat teknologiat huomioon ottaen. Yhtiön investointiohjelma on
linjassa kaupungin 2030 päästövähennystavoitteiden kanssa ja yhtiön
näkemyksen mukaan kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035
on hyvä ja selkeä. Pitemmän aikavälin investointien osalta Helenin on
järkevää odottaa miten ja mitkä teknologiat kehittyvät kaupallisiksi tuotteiksi ja tehdä investointipäätökset vaiheittain.
Lausunnossaan Helen Oy toteaa, että uusiutuvan energian tuottaminen
vaatii enemmän tilaa kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto.
Tällä hetkellä kaupungissa on bioenergian tuotannolle kaavoitettuja tiloja niukasti, eikä lainkaan tuulivoiman tuotannolle. Nyt kivihiilellä tuotettavan energiamäärän tuottaminen uusiutuvalla energialla vaatii merkittävästi enemmän tilaa: metsähake kahdeksan kertainen määrä, tuulivoima suuruusluokkaa satakertainen määrä ja aurinkopaneelit monisatakertainen määrä.
Toisaalta Salmisaaren alueen säilyttäminen energian tuotantokäytössä
on Helen Oy:n asiantuntemuksen mukaan välttämätöntä kantakaupunPostiosoite
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gin lämmönsaannin turvaamiseksi, etenkin kun Hanasaaren voimalaitoksen toiminta keskusta-alueella päättyy. Salmisaaren alueella voidaan tulevaisuudessa tuottaa energiaa monin eri tavoin myös ilman kivihiiltä, ja Helen Oy:n tavoite on luopua kivihiilen käytöstä Salmisaaressa 2030-luvun aikana.
Kaikki tuotantoratkaisut, jotka Helen Oy tekee, pitää tehdä lämmöntuotannon toimitusvarmuus huomioon ottaen. Helenin on huolehdittava siitä, että uusiutuvaa energiaa lisättäessä kohtuuhintaista energiaa on
edelleen saatavilla vuoden jokaisena tuntina. Tähän yhtiö varautuu lisäämällä lämmön varastointikapasiteettia, mutta sydäntalven pakkasjaksoilla tullaan yhtiön näkemyksen mukaan tarvitsemaan polttamalla
tuotettua energiaa vielä pitkään.
Helen Oy:n koko energiantuotanto ja siten kivihiilen käyttö kuuluu EU:n
laajuisen päästökaupan piiriin. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen liittyvä ohjaus tullaan toteuttamaan päästökauppaan kuuluvilla aloilla EU:n laajuisen päästökiintiön avulla. Päästökaupan ohjausvaikutusta tullaan vahvistamaan.
Päästöjä vähennetään vähentämällä yrityksille myönnettävien ja huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärää vuosittain 2,2 %:n
vauhtia (aiemmin 1,74 %) vuodesta 2021 alkaen. EU on juuri sopinut
vahvistavansa päästökaupan ohjausvaikutusta siirtämällä markkinoilla
olevat ylimääräiset päästöoikeudet ns. markkinavakausmekanismiin ja
mitätöivänsä ne.
Suomen hallitus on selvittänyt kivihiilen energiakäytön kieltämisen vaikutuksia. Hallitus aikoo tuoda kivihiilen energiakäytön kieltävän lakiesityksen eduskuntaan syysistuntokaudella. Tämänhetkisen tiedon mukaan kivihiilen polttaminen kiellettäisiin Suomen voimalaitoksilla toukokuun alussa vuonna 2029. Lisäksi hallitus valmistelee tukipaketin energiayhtiöille, jotka luopuvat hiilestä vapaaehtoisesti jo vuonna 2025. Tukipaketin suuruudeksi on esitetty 90 miljoonaa euroa.
Helen Oy:n lausunnon mukaan kivihiilen energiakäytön kielto vuoteen
2030 mennessä tai aiemmin tarkoittaisi Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen polttoaineen muutosta nopeutetusti, mistä aiheutuisi merkittävästi isommat kustannukset kuin toteutettaessa kivihiilestä luopuminen
hallitusti. Ottaen huomioon Helsingin alueen mittava lämmöntarve ja
siihen liittyvä huipputehon tarve, nykyisin käytettävissä olevat teknologiset vaihtoehdot sekä tarvittavien investointien pitkä toteutusaika, luopuminen kivihiilen käytöstä hallituksen kaavailemalla aikataululla olisi
erittäin vaikeaa ja kallista Helsingissä. Luopuminen tarkoittaisi todennäköisesti tarvetta useille uusille biolämpövoimaloille, joiden sijaintipaikkojen löytäminen edellyttää haastavien maankäytöllisten ratkaisujen tekemistä kaupungilta.
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Kansliapäällikkö päätti 6.11.2017, 140 § asettaa päästövähennysohjelmatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kaupunkistrategian
2017–2021 mukainen toimenpideohjelma päästövähennysten toteuttamisesta.
Päästövähennystyöryhmä teki 28.2.2018 esityksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta, jossa esitetään ne toimenpiteet, joiden
avulla Helsingin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joita kaupunkiorganisaatio ja/tai sen tytäryhtiöt sekä
kuntayhtymät voivat omassa toiminnassaan toteuttaa. Helen Oy:n kehitysohjelman kautta toteutetaan Helsingin päästövähennystavoitetta
energiantuotannon puolelta.
Työryhmän näkemyksen mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helen Oy:n kehitysohjelma ja sen jatko toteuttavat yhdessä
kaupungin päästötavoitteet. Helen valmistelee kehitysohjelman jatkolinjauksia, ja tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvun aikana. Mikäli valtio kieltää kivihiilen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin, tarkoittaa se Salmisaaren yhteistuotantolaitoksen
polttoaineen muutosta nopeutetusti ja isommilla kustannuksilla. Nämä
kustannukset valtion tulisi korvata Helen Oy:lle.
Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on sitoutunut strategiassaan asetettuun kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen,
jota toteutetaan osaltaan Helen Oy:n kehitysohjelman avulla. Helen Oy
toteuttaa kaupungin omistajana sille päättämää kehitysohjelmaa liiketaloudellisesti perustellulla tavalla. Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen
käytöstä luopuminen Salmisaaressa hallitusti 2030-luvulla. Tämä tavoite on linjassa kaupunkistrategian ja päästövähennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa. Kaupungin ja Helen Oy:n näkökulmasta kivihiilen poltosta luopuminen nopeammassa aikataulussa on erittäin haastavaa toteuttaa energiantuotantoon soveltuvien tonttien rajallisuuteen, laitosprojektien pituuteen sekä biomassan logistiikkaan, saatavuuteen,
hintaan ja hyväksyttävyyteen liittyvistä syistä.
Kaupungin tulee voimassa olevan konserniohjeen mukaan pidättäytyä
omaehtoisista omistajaohjauksen toimenpiteistä, jotka heikentäisivät
Helen Oy:n asemaa erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla, ja antaa
Helen Oy:n toteuttaa kaupungin kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden mukaista investointiohjelmaansa vaiheittain ja aina kulloinkin
parasta teknologiaa hyödyntäen mahdolliset asiaan vaikuttavat lainsäädäntömuutokset huomioon ottaen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Emma Karin aloite
Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

17/2018

55 (253)

Asia/11
23.04.2018

§ 232
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi
HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin valkoposkihanhien
määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Edellinen valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämistä koskeva valtuustoaloite oli valtuutettu Fatbardhe Hetemaijin ja 41 muun
valtuutetun aloite valkoposkihanhikannan vähentämisestä. Valtuustoaloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 15.2.2016 § 131 ja kaupunginvaltuustossa 2.3.2016 § 60.
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Kaupunginhallitus palautti 5.2.2018 § 69 asian valmisteluun ja selvitettäväksi keinot, joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen pienentämiseksi.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja
lupajaoston lausuntoon ja toteaa, että valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji ja Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 laji.
Valkoposkihanhikannan rajoittaminen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tai ympäristöministeriön myöntämällä poikkeusluvalla edellyttää vahvoja perusteluja eikä sellaisia Helsingin kaupungin osalta ole olemassa.
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan ELY-keskus tai ympäristöministeriö voi myötää yksittäistapauksessa luvan poiketa rauhoitussäännöksistä lintudirektiivin 9 artiklan poikkeamisperusteilla:
- kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi,
- lentoturvallisuuden turvaamiseksi,
- viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille aihetuvan vakavan vahingon estämiseksi,
- kasviston ja eläimistön suojelemiseksi.
Voimassa olevan lainsäädännön ja sen vakiintunen tulkinnan mukaan
Helsingin osalta ei poikkeamisperusteiden soveltamisen kynnys ole ylittynyt.
Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mahdollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-keskuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muutkin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata
muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan
vähentävät niitä.
Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-luvulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jäsenyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelulakia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressioongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka,
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Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Malmössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n.
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Munien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lintujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.
Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sadon suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun ampumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkinta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan erilainen kuin Suomessa.
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottaminen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät laidunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myöskään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karkotukseen.
Kaupunki seuraa valkoposkihanhien määrän kehitystä ja hakee tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien kannan vähentämiseksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.03.2018 § 48
HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Yleistä
Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin tiedossa, että valkoposkihanhien ulosteet ärsyttävät monia kaupunkilaisia. Valtuustoaloitteita hanhien torjumiseksi tai vähentämiseksi on tehty aiemmin eri perusteilla
vuosina 2006 ja 2015.
Valkoposkihanhien asema luonnonsuojelulaissa, lintudirektiivissä tai
hallintokäytännössä ei ole muuttunut. Valkoposkihanhen kannan rajoittaminen olisi periaatteessa mahdollista ELY-keskuksen tai valtakunnallisesti ympäristöministeriön myöntämällä poikkeusluvalla. Luvan myöntäminen direktiivilajille vaatisi kuitenkin vahvat perustelut. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä viitataan lintudirektiivin 9 artiklan mahdollisiin poikkeamisperusteluihin.
Valkoposkihanheen joissakin Euroopan maissa, mahdollisesti Suomen
maaseudullakin, soveltuu lintudirektiivissä mainittu kohta torjunnasta
”viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi”, mutta tämä ei ole sovellettavissa Helsingin
puistonurmikoiden viihtyisyyteen. Myöskään kohdan ”kansanterveyden
ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi” kynnys ei ylity.
Aloitteessa arvioidaan kevään 2017 hanhikuolemia populaation hallitsemattomasta kannankasvusta johtuvaksi. Tällaista syy-yhteyttä ei voida vahvistaa. Aikuisten valkoposkihanhien ja harmaalokkien viimekeväisen joukkokuoleman aiheuttajaakaan ei voitu määrittää Eviran tutkimuksissa, ainoastaan lintuinfluenssa voitiin sulkea pois. Joukkokuolemia ja tautiepidemioita on saaristolinnuistamme todettu myös harvalukuisilla lajeilla, kuten merikotkalla (lintuinfluenssatapaukset 2017) ja
ruokilla.
Aloitteen mukaan hanhien jätökset aiheuttavat mahdollisesti terveyshaittoja muille eläimille ja lapsille. Tästä ei myöskään ole näyttöä.
Kannan vähentämiseen tähtääviin torjuntakeinoihin ei ole mielekästä
hakea lupia, koska ELY-keskuksen ei ole mahdollista niitä nykyisen
lainsäädännön ja sen vakiintuneen tulkinnan mukaan myöntää.
Hanhenulosteiden aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentäminen muilla
keinoin kuin kantaa rajoittamalla on edelleen aiheellista. Näitä keinoja
ovat puhtaanapito, ruohonleikkuun vähentäminen, aitaaminen ja mahdollisesti karkottaminen ihmisen tai koiran avulla (joka vaatii ELY-keskuksen luvan). On selvää, että ne aiheuttavat kuluja siinä missä muutkin tarpeelliseksi katsotut hoitotoimet. Rantakaistojen ruohonleikkuuta
vähentämällä voidaan luoda niittymäistä korkeaa heinikkoa, jota hanhet
eivät pidä houkuttelevana. Myös nurmi voidaan näillä kaistoilla korvata
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muilla maanpeitekasveilla. Nämä toimenpiteet eivät lisää kuluja, vaan
vähentävät niitä.
Ruotsissa käytettyjä rajoituskeinoja
Kaupunginhallituksen valmisteluun palauttamispäätöksessä kehotetaan
selvittämään Ruotsissa, esimerkiksi Malmössä, käytettyjä keinoja kannan rajoittamiseen.
Malmön puistot eivät sovellu suoraan vertailuun Helsingin tilanteen
kanssa, koska niihin on istutettu meri- ja valkoposkihanhia jo 1970-luvulta alkaen, eikä istutuskantojen hoitoon ole myöhemminkään EU-jäsenyysaikana sovellettu luontodirektiiviä tai (Ruotsin) luonnonsuojelulakia. Laiduntamisen tuottaman ulostehaitan lisäksi hanhet puolustavat
pesiään ja poikasiaan keskustan puistoissa, kun Helsingissä aggressioongelma keskittyy muutamiin pesimäsaariin (Korkeasaari, Harakka,
Lonna). Helsingissä hanhet eivät pesi mantereella, eivätkä koirien ja
kaupunkikettujen vuoksi todennäköisesti omaksukaan tätä tapaa. Malmössä aloitettiin munien poisto vuonna 2010, jolloin parimäärä oli n.
300, ja vuoteen 2016 mennessä kanta oli pudonnut noin 50 pariin. Munien poisto on Malmössä katsottu humaaniksi ratkaisuksi verrattuna lintujen ampumiseen, jota on tehty pienimuotoisesti.
Ruotsissa ammutaan vuosittain arviolta tuhansia valkoposkihanhia sadon suojelemiseksi. Skyddsjakt-termiä käytetään myös silloin, kun ampumalla tehostetaan karkotusta nurmikkoalueilta. Lintudirektiivin tulkinta Ruotsissa näyttää tässä kohden olevan löysempi kuin Suomessa.
Eläinsuojeluperusteilla lentokyvyttömien hanhipoikueiden karkottaminen alkukesällä ampumalla ei kuitenkaan olisi mahdollista. Tärkeät laidunalueet esimerkiksi Kaivopuistossa tai Arabianrannassa eivät myöskään loppukesällä sovellu turvallisesti ampumalla tehostettuun karkotukseen.
Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
Asian esittelyn aikana paikalla ollut ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen poistui asian käsittelyn jälkeen.
Käsittely
23.03.2018 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Tapio Klemetti: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12:
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"Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana
kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee
tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi."
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon seuraavan sisältöinen kohta 12: "Valkoposkihanhien määrän on arvioitu kasvavan Helsingissä tulevana kesänä. Kaupunki seuraa tarkasti lintujen määrän kehitystä ja hakee tarvittaessa poikkeamislupaa ELY-keskukselta valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi."
Jaa-äänet: 2
Silvia Modig, Leo Stranius
Ei-äänet: 5
Tapio Klemetti, Anna Mäenpää, Lea Saukkonen, Lilja Tamminen, Pertti
Villo
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Mukhtar Abib, Vafa Järnefelt
19.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Eeva Pitkänen
Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 69
HEL 2017-010086 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun ja selvitettäväksi keinot,
joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen
pienentämiseksi.
Esimerkiksi Malmön kaupungissa valkoposkihanhikantaa on pienennetty perustuen lintujen kaupungin puistoalueiden käyttömukavuuteen aiheuttamilla haitoilla.
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Käsittely
05.02.2018 Palautettiin
Palautusehdotus:
Wille Rydman:
"Palautetaan valmisteluun ja selvitetään keinot, joita Ruotsissa on käytetty valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen pienentämiseksi.
Esimerkiksi Malmön kaupungissa valkoposkihanhikantaa on pienennetty perustuen lintujen kaupungin puistoalueiden käyttömukavuuteen aiheuttamilla haitoilla."
Kannattaja: Tomi Sevander
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Wille Rydmanin palautusehdotuksen mukaisesti
Jaa-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo,
Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Jan
Vapaavuori
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 6 - 9.
29.01.2018 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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§ 233
V 16.5.2018, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä
kirjailija Alpo Ruuthin mukaan
HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo
Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Katri Valan puiston läpi kulkeva raitti nimetään kirjailija
Alpo Ruuthin mukaan tai vaihtoehtoisesti kaupunginosasta etsitään joku muu paikka nimettäväksi alueen tunnetun kirjailijan mukaan.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa nimistötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että
nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa kirjailija Alpo Ruuthin nimikkopolku Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistoon, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti
(Pääskylänrinne 10) sekä lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (KulmaPostiosoite
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vuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille kulmille. Aloitteessa nimettäväksi ehdotettu polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä ja on tarkoituksenmukaista,
että sillä on nimi. Nimistötoimikunta on esittänyt kaupunkiympäristön
toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden
asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhovuorenkujan välilllä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig.
Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavapäällikkö päätti 4.4.2018 3 § nimetä Sörnäisten kaupunginosassa (10. kaupunginosa) Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimeltä Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig. Aloitteessa ehdotettu toimenpide on siten toteutettu.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo
Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29
HEL 2017-010606 T 00 00 03

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun allekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruuthin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen nimistössä.
Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön
muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntyPostiosoite
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nyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä,
tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa
sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita
käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.
Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimistössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jolloin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista
tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja
elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.
Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin nimikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon,
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti
(Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille
tienoille.
Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi
tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön
ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle,
että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhonvuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen
Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka
teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmisiä.
Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Karin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956.
Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna
tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaateen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puiston läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja
korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä
päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan
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12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölautakunnalla. Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6
siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei
ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimikunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteellisesti merkittävä asia.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 234
V 16.5.2018, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin
HEL 2017-011628 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jussi Chydenius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin, jotka tähtäävät uusien frisbeegolfratojen rakentamiseen seuraavan valtuustokauden aikana.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja
vapaa-ajanlautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2012 valmistuneessa Helsingin frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen
nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja
ylläpitoon. Tavoitteena oli etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle ItäHelsinkiin. Kohteeksi valikoitui Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden,
18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrasPostiosoite
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tajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen
ohjeellisena noudatettavaksi. Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan
27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.
Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle, josta vastaavat kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut.
Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläiselle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajentamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa
vuoksi.
Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuorovaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimittaisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoisen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkisten liikenneyhteyksien piirissä mutta myös pysäköinnille tulee varata tilaa. Sijoituspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen sijainti,
saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus,
maapohjan kuluminen ja luontoarvot.
Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018
aloitteen tekijän sekä Helsingin frisbeegolfseurojen edustajia. Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut selvittää yhdessä seurojen edustajien kanssa mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite frisbeegolfratojen rakentamisesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Postiosoite
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 154
HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu frisbeegolfharrastuksen edistäminen
suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä frisbeegolfratoja.
Helsingin nykyiset frisbeegolfin harjoituspaikat sijaitsevat Haagan puistossa ja Savelanpuistossa. Frisbeegolfradat ovat Meilahdenpuistossa,
Siltamäenpuistossa, Munkinpuistossa, Talinhuipulla ja Kivikossa. Sekä
Talinhuipun että Kivikon radat ovat tasoltaan vaativia.
Vuonna 2012 valmistui Helsingin frisbeegolfrataselvitys. Frisbeegolfrataselvityksessä selvitettiin ratojen nykytilannetta sekä perehdyttiin radan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tavoitteena oli myös etsiä paikka uudelle frisbeegolfradalle Itä-Helsinkiin. Kohteeksi valikoitui
Kivikon Paukkulanpuisto. Aloite uuden, 18-väyläisen radan sijoittamisesta Kivikkoon tuli erityisesti lajin harrastajilta. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.3.2012 linjauksen frisbeegolfalueista
sekä Helsingin frisbeegolfrataselvityksen ohjeellisena noudatettavaksi.
Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 27.3.2012 noudattaa Helsingin frisbeegolfrataselvitystä ohjeellisena.
Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikuntapalvelut.
Selvityksen päivittämisen yhteydessä etsitään paikat uudelle 9-väyläiselle, uudelle 18-väyläiselle radalle ja selvitetään Kivikon radan laajentamismahdollisuus. Radan nykyinen, väljä mittakaava mahdollistaa
myös kilpailujen järjestämisen. Kivikon rata on hyvin aktiivisessa käytössä ja tarvitsee kunnostusta ja väylien muokkausta kuluneisuutensa
vuoksi.
Uuden radan perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja tiivistä vuorovaikutusta lajin harrastajien ja asukkaiden kanssa. Toimivan, täysimittaisen 18-väyläisen radan toteuttaminen vaatii noin 10 hehtaarin kokoisen alueen. On tärkeää, että frisbeegolfradat ovat laadukkaiden julkisten liikenneyhteyksien piirissä. Myös pysäköinnille pitää varta tilaa.
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Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee parhaillaan Vuosaaren liikuntapuistoon 9-väyläistä frisbeegolfrataa, joka valmistuu vuonna 2019.
Liikuntapalvelut puolestaan selvittää vuoden 2018 aikana Paloheinän ja
Luukin alueiden soveltuvuutta uusien ratojen toteuttamiseen.
Käsittely
20.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän, että kohta (5) muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lajin kasvaneen suosion ja kaupungin maankäytön muutospaineiden
vuoksi on tarve selvityksen päivittämiselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja liikuntapalvelut.
Kannattaja: Tuomas Rantanen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen.
13.02.2018 Palautettiin
06.02.2018 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 42
HEL 2017-011628 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivisesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia.
Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liiPostiosoite
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kuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.
Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole hallinnassaan Helsingin kaupungin alueella riittävän suuria vapaita maa-alueita, minne voisi perustaa
frisbeegolfradan. Ainoa suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maaalue Helsingissä on Paloheinän ulkoilualue. Liikuntapalveluilla on lisäksi Helsingin ulkopuolella hallinnassaan ulkoilualueita mm. Espoossa ja
Vihdissä.
Liikunnan ulkoilupalveluiden edustajat tapasivat tammikuussa 2018
aloitteen tekijän sekä Helsingin keskiset frisbeegolfseurojen edustajat.
Yhteispalaverissa sovittiin, että ulkoilupalvelut lähtee yhdessä seurojen
edustajien kanssa selvittämään mahdollisuutta perustaa esteetön frisbeegolfrata Paloheinän ulkoilualueelle sekä pro-tason golfrata Espoossa sijaitsevalle Luukin ulkoilualueelle.
Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita kuten
sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön, turvallisuus, maapohjan kuluminen ja luontoarvot.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 235
V 16.5.2018, Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon
HEL 2018-000640 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seija Muurinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa frisbeegolfrata Laajasalon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai Sarvaston venesataman viereiselle niittyalueelle.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei Laajasalon alue sovellu frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien
asemakaavamuutosten takia.
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Selvityksessä tutkittiin 14 eri
kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen
todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.
Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä, joka
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue.
Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä viheralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön,
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.
Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mahdollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi soveltuu laaja, yhtenäinen viheralue.
Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.
Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käynnissä olevat asemakaavamuutokset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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1

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

Muurinen Seija Aloite Kvsto 17012018 2

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

17/2018

73 (253)

Asia/14
23.04.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.04.2018 § 80
HEL 2018-000640 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, ettei Laajasalon alue sovellu
frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun
käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tehnyt vuonna 2012 selvityksen Helsingin frisbeegolfradoista. Selvityksessä kartoitettiin silloiset
Helsingin kaupungin alueella olevat frisbeegolfradat sekä tutkittiin mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkoja. Liikuntavirasto osallistui aktiivisesti selvitystyöhön. Työhön osallistui myös monia lajin edustajia.
Selvityksessä tutkittiin 14 eri kohdetta mahdollisina soveltuvina ratojen
perustamisalueina. Ainoastaan kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen todettiin soveltuviksi frisbeegolfrata-alueiksi. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun
liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan.
Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole Helsingin kaupungin alueella
hallinnassaan riittävän suuria vapaita, yhtenäisiä ja lajiin soveltuvia
maa-alueita, jonne täysimittaisen frisbeegolfradan voisi perustaa. Ainoa
suurempi liikuntapalveluiden hallinnoima maa-alue Helsingissä joka
voisi soveltua radan rakentamiseen on Paloheinän ulkoilualue. Aluetta
on tutkittu yhdessä seurojen kanssa ja radan suunnittelulle sekä mahdolliselle toteutukselle esitetään määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon.
Uuden täysimittaisen frisbeegolfradan löytäminen Helsingin yleisiltä viheralueilta on vaikeaa tilatarpeen ja turvallisuuteen liittyvien rajoitusten
vuoksi. Uusissa sijoituspaikoissa tulee huomioida monia eri osa-alueita
kuten, sijainti, saavutettavuus, sopeutuminen muuhun maankäyttöön,
turvallisuus ja maaston kulutuskestävyys.
Frisbeegolfin pelaaminen edellyttää aluetta, jossa on mahdollisimman
vähän muita käyttäjiä lentävien kiekkojen aiheuttaman häiriön ja mahPostiosoite
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dollisen tapaturmavaaran vuoksi. Parhaiten radan sijaintipaikaksi soveltuu laaja, yhtenäinen viheralue. Sopivia sijaintipaikkoja voivat olla esimerkiksi laajat puistokokonaisuudet, taajamametsien soveltuvat osat,
peltojen reuna-alueet sekä jotkin suojaviheralueet.
Laajasalossa liikunnan hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueelle sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkaoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueella on useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä ja
alueen läpi kulkee alueellinen kevyenliikenteenreitti. Näillä runsaasti
käytetyillä reiteillä liikkuu päivittäin useita satoja ihmisiä ympäri vuoden
ja kesäkauden aikana määrä nousee vieläkin suuremmaksi.
Laajasalon liikuntapuiston alueen kehittämiseen vaikuttavat myös käynnissä olevat asemakaavamuutokset. Repossalmentien varteen, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueelle, on käynnissä kaavamuutos,
jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiotievaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan
uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle. Myöskään asemakaavamuutoksen alueeseen
kuuluvan Karpinselän ranta-alueen alueelle ei uimarannan läheisyyden,
vilkkaiden ulkoilureittien sekä maisemallisesti merkittävän ja arvokkaan
metsäalueen takia ole riittävästi tilaa frisbeegolfradan sijoittumiseksi.
Alueen kaavoitustyön ollessa kesken ei näin ollen ole kannatettavaa
aloittaa frisbeegolfradan suunnittelua liikuntapuiston alueelle.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 236
V 16.5.2018, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttömäelle
HEL 2017-012162 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Ville Jalovaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Vuosaaren täyttömäelle toteutetaan juoksuportaat.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vuosaarenhuipun alueelle valmistuu vuoden 2018 aikana hoito- ja kehittämissuunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän aikavälin kehittämis- ja hoitotavoitteet. Vuosaarenhuipulle on tarkoitus toteuttaa reittejä
opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen vuoteen 2021
mennessä.
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Kaupunkiympäristön toimiala selvittää juoksuportaiden soveltuvuutta
Vuosaaren täyttömäelle edellä mainitun suunnitelman ja aluekortin valmistelun yhteydessä. Juoksuportaiden rakentamismahdollisuuksiin vaikuttavat mm. topografia ja maaperäolosuhteet alueen luontoarvojen lisäksi. Alueelle tehdään myös turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.
Kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa juoksuportaille sopivia paikkoja
Helsingissä muutoinkin vuoden 2018 aikana. Vuosaarenhuippu on mukana myös tässä kartoituksessa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 61
HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuoto, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä.
Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat
myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mahdollista.
Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen
asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähivirkistystä että seudullisia virkistystarpeita.
Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehitysPostiosoite
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ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, että
Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 2020 aikana.
Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden
soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuhteiden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät
itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua,
ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaaran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.
Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa
säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen
viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteuttamaan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja
maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta.
Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksuportaille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kartoituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana.
Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti
liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa juoksuportaat esiin hankepriorisoinneissaan.
Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain
osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyttää porrasjuoksuun lumettomana aikana.
30.01.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 22
HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kuntoportaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kuntoportaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kannatettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portaiden ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.
Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kuntoportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä.
Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa.
Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.
Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.
Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaaressa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikaksi Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaarentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikäli portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huomioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 237
V 16.5.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille
HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että uusien kaupunginosien rantojen kävelyreiteille sekä myös
vanhoille alueille, esimerkiksi Kruunuhakaan ja Siltasaareen lisätään
roska-astioita.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssiensa puitteissa roska-astioita puhtaanapitovastuullaan oleville yleisisille alueille. Aloitteen johdosta
Kruunuhaan ja Siltasaaren rantareittien lisätarve roska-astioille selvitetään ja tarvittaessa astioita lisätään.
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Uusien rantareittien roska-astiat sijoitetaan paikoilleen vasta ennen reitin valmistumista ja luovuttamista ylläpitoon. Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa tarpeen uusien alueiden roska-astioille yhdessä ylläpidosta vastaavan urakoitsijan kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17
HEL 2017-012444 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruununhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan
lisäämään tai siirtämään.
Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä
urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja
roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alueen luovutusta ylläpitoon.
Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jätehuolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa.
Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa.
Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja
viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli
ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien
puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma
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roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyttöön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tarpeen mukaan.
Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jätehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuollon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955
petri.arponen(a)hel.fi
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§ 238
V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja
Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä
HEL 2017-012446 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Leo Stranius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki edistää terveellistä ruokailua ottamalla käyttöön Sydänmerkin mukaiset ateriat esimerkiksi kouluruokailussa ja omissa ravintoloissaan.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa Palvelukeskus-liikelaitoksen (palvelukeskus)
ja Palmia Oy:n lausuntoihin ja toteaa, että palvelukeskus tuottaa päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailun kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
linjausten mukaisesti. Linjausten taustalla on vuoden 2017 alusta ilmestynyt ”Syödään ja opitaan yhdessä”-kouluruokailusuositus sekä
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23.1.2018 julkaistu päiväkotiruokailusuositus ”Terveyttä ja iloa ruoasta
– varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset”, joiden pohjalta päiväkotien
ja koulujen ruokalistat laaditaan. Molemmat suositukset pohjautuvat
valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin.
Palvelukeskus ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä
katsoneet, ettei maksullista Sydänmerkkiä ole tarvetta ottaa käyttöön.
Merkinnän käyttöönotolla ei ole lisäarvoa nykyiseen käytäntöön verrattuna.
Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavat pääruoat täyttävät suurelta osin
Sydänmerkki-aterian kriteerit. Lisäksi tarjolla on päivittäin rasvatonta
maitoa ja piimää, kuitupitoista leipää, margariinia, salaattia sekä öljymäistä salaatinkastiketta, kuten Sydänmerkki-aterioissakin edellytetään. Jokainen koulussa ja päiväkodissa tarjottava valinta on jo terveyttä edistävä vaihtoehto. Toimiala ja palvelukeskus tekevät yhteistyötä
terveellisen, tasapainoisen ja suositusten mukaisen ruokailun puolesta
koulujen ja päiväkotien henkilöstön, lasten sekä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintäkanavia ja tiedottamistapoja..
Sydänmerkki-aterioita on tarjolla niissä palvelukeskuksen hoitamissa
henkilöstöravintoloissa, joissa on korkeakouluruokailua. Ateriat täyttävät Kelan asettamat vaatimukset ateriatuelle. Kyseisille ravintoloille on
haettu oikeus tarjota Sydänmerkki-aterioita ja Sydänliiton luvalla saadaan käyttää ruokalistoilla Parempi valinta-nimitystä.
Palvelukeskus pyrkii kilpailuttamissaan elintarvikehankintojen valintakriteereissä huomioimaan lähi- ja luomuruoan. Luomuruoan hyväksi tekemästään työstä kaupungin päiväkotien ruokapalvelut ovat saaneet jo
kolmena vuotena peräkkäin Luomun Suomenmestaruuden omassa
sarjassaan.
Palmia Oy:n mukaan yhtiön lounasravintoloissa on panostettu terveelliseen ja hyvinvointia edistävään lounasruokaan. Lounasravintoloissa on
käytössä Sydänmerkki-ateriat. Palmian ruokalistassa on kullekin päivälle merkitty kaikkiaan 8 lämminruokavaihtoehtoa, joista ravintola valitsee
listalle 3-5 vaihtoehtoa. Viikon aikana vaihtoehtoja on valittavana kaikkiaan 40 ja neljän viikon jaksolla 160 kappaletta. Neljän esimerkkiviikon
osalta Sydänmerkki-aterioita oli listalla kaikkiaan 83 eli yli puolet vaihtoehdoista täytti sydänmerkkikriteerit. Sydänmerkki-ateriat ovat keskeinen osa valikoimaa ja jatkossakin etsitään Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä raaka-aineista sekä kehitetään uusia reseptejä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkkiaterioiden edistämisestä
Palmia lausunto valtuutettu Leo Straniuksen aloitteesta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 239
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille
varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön
HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että diplomaattiajoneuvoille varatut pysäköintipaikat otetaan yleiseen
käyttöön.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että Helsingin kaupunki on varannut lähetystöjen pyynnöstä niiden käyttöön katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin
yleissopimukseen. Koska varaaminen perustuu kansainväliseen sopimukseen ja vakiintuneeseen kansainväliseen käytäntöön, ei aloitteessa
mainitun selvityksen tekeminen ole perusteltua.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83
HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukaisesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoittamaan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman läheltä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka
tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanottajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suorittamista.
CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijaisesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla
vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdollisuuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetystön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähetystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus
suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikkojen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kansainvälinen tapa.
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Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi
kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme
EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa
käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin
edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.
Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja
muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessista. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokollapalveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityksen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös
CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan
tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin
yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyötyä nykykäytäntöön.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089
jari.tikkanen(a)hel.fi
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§ 240
V 16.5.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta
kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta
HEL 2017-013031 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sameli Sivonen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan ympärivuotiseen käyttöön
ja että tehostettu pyöräteiden talvihoito otetaan laajemmin käyttöön.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunkipyöräpalvelun vuosittainen toimintakausi on ollut toukokuusta
lokakuuhun. Aloitusta aikaistettiin tänä keväänä jo huhtikuulle. Kaupunkipyöräkauden laajentamista nykyisestä voidaan pitää pyöräilyn kulkutapaosuuden edistämisen kannalta hyvänä ajatuksena. Järjestelmän
toteuttamiseen ympärivuotisiin olosuhteisiin soveltuvaksi liittyy kuitenkin haasteita niin itse kaupunkipyöräjärjestelmän toiminnan kuin yleisten alueiden ylläpidon kannalta.
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Mikäli siirryttäisiin ympärivuotiseen toimintamalliin, tulisi nykyiset aurinkosähköllä toimivat kaupunkipyöräasemat vaihtaa kiinteällä sähköliittymällä toimiviksi. Tämä aiheuttaisi noin 900 000 euron kustannukset.
Toisaalta vältyttäisiin asemien jokavuotisen asentamisen ja purkamisen
kustannuksilta. Ympärivuotinen käyttö lisäisi pyörien ja asemien huollon tarvetta. Ympärivuotinen toiminta lisäisi kaupunkipyöräjärjestelmän
operointikustannuksia yhteensä arviolta 550 000 eurolla vuosittain. Nykyisin kustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa vuodessa.
Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotinen toiminta vaikuttaisi mm.
yleisten alueiden aurauksen ja lumilogistiikan sekä hiekoituksen ja hiekannoston sekä katujen pesun järjestelyihin. Siirtyminen ympärivuotiseen kaupunkipyöräpalveluun lisäisi kadunpitokustannuksia. Pyöräasemien ylläpitäminen käyttökunnossa vaatisi myös lisätoimia kadunpidossa.
Aloitteessa mainittua talvikunnossapidon tehostamista pyöräilyväylillä
on kokeiltu syksystä 2015 alkaen eräillä pyöräilyn pääverkoilla, kuten
Baanalla. Tehostetun laatutason talvihoidossa pääväyliä on ollut noin
35 km ja näistä harjasuolauksessa kolme reittiä. Harjasuolauksesta aiheutuu noin 10 000 euron lisäkustannukset kilometriä kohden normaaliin talvihoitoon verrattuna. Kokeilu on päättynyt ja kokeilua koskeva raportti valmistuu huhtikuussa. Talvikunnossapitokokeilun tuloksia ja
mahdollisia jatkotoimia, kuten tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamista tai laajentamista, selvitetään parhaillaan.
Tänä vuonna käynnistyvässä pyöräilyn edistämisohjelman päivitystyössä tarkastellaan ja arvioidaan myös pyöräväylien talvihoidon nykytilaa
ja kehittämistarpeita. Ohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana.
Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden pidentämistä on tarkoituksenmukaista arvioida vasta edellä mainittujen
selvitysten jälkeen. Ennen kuin tehdään ratkaisuja kaupunkipyöräpalvelun käyttökauden mahdollisesta pidentämisestä on lisäksi syytä seurata
ja arvioida jo toteutetun kaupunkipyöräkauden aikaistamisen sekä Espoon kaupunkipyöräjärjestelmän vaikutuksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

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

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
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

17/2018

90 (253)

Asia/19
23.04.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 123
HEL 2017-013031 T 00 00 03

Hankenumero 5264_159

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä
Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän ensimmäiset vuodet ovat olleet
menestys. Kauden pidentäminen ja ympärivuotinenkin käyttö on nousseet esille yhtenä keinona kehittää järjestelmää ja edistää pyöräilyä.
Kaupunkipyörien toteuttaminen ympärivuotisesti sisältää kuitenkin vielä
ratkaisemattomia taloudellisia ja toiminnallisia haasteita esimerkiksi järjestelmän toteuttamisen sekä asemien talvikunnossapidon osalta.
Nykyisin asemat toimivat akkujen ja aurinkosähkön avulla, eikä niihin
ole rakennettu kiinteää sähköliitäntää. Auringon valo talvikaudella on
niin vähäistä, että asemiin tulisi rakentaa kiinteä sähköliittymä, mikä lisäisi asemien muutos- ja perustamiskuluja. Järjestelmän toimivuuden
varmistamiseksi pyöräasemien kunnossapidosta olisi huolehdittava ympärivuotisesti, mikä myös lisäisi kustannuksia. Vaihtelevat sääolosuhteet talvisin aiheuttaisivat pyörien ja asemarakenteiden kulumista, mikä
lisää huollon tarvetta ja sitä kautta kustannuksia.
Kaupunkipyörädatan perusteella pyörien käyttöaste laskee syksyn edetessä ja sääolosuhteiden heiketessä, joten on oletettavissa, että talvikaudella pyörien käyttöaste jää muuta kautta alemmaksi. Pyörissä itsessään sijaitsevat akut latautuvat ajon aikana, joten eritoten kylmällä
säällä pyörien yleinen toimintavarmuus kärsii, kun pyörillä ajetaan vähemmän.
Kaupunkipyöräjärjestelmän ympärivuotisuutta harkittaessa on selvitettävä myös asemien ympärivuotisen käytön vaikutukset yleisten alueiden ylläpitoon. Tärkeimpinä selvitettävinä asioina ylläpidon kannalta
ovat talvihoidon ja lumilogistiikan sekä hiekoitussepelin noston ja katujen pesun toimivuuden varmistaminen. Lumenkuljetuksessa logistisesti
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tärkeitä kasaus- ja kuormausalueita tarvitsevat erityisesti kantakaupungin taloyhtiöt. Kuluvana talvena ylläpidossa käytetään 40 ajoradalla sijaitsevaa pyöräasemaa lumen ja hiekoitussepelin lyhytaikaiseen kasaukseen. Hiekotushiekan poistamisen logistinen varmistaminen nopeuttaa katujen pesua ja hillitsee katupölystä johtuvaa ilmanlaadun heikentymistä keväisin.
Kaupunkipyörien ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia selvitetään
jatkossa tarkemmin. Kaupunkipyörien käytöstä on selvityksiä tekeillä,
niin asiantuntijatyönä kuin oppilaitosten lopputöinä. Selvitysten, muualta saatujen kokemusten ja muun arvioinnin karttuessa voivat HKL, Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu, kaupunkipyöräoperaattori sekä kunnossapidosta vastaavat tahot yhteistyössä selvittää mahdollisuuksia
siirtyä ympärivuotiseen tai lähes ympärivuotiseen kaupunkipyöräjärjestelmään. Selvityksessä tulee arvioida ympärivuotisen järjestelmän hyödyt siitä aiheutuviin kustannuksiin sekä mahdolliset vaikutukset kesäkauden palvelutasoon. Kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentaminen
on tällä hetkellä arvioitu tärkeämmäksi toimenpiteeksi järjestelmän kehittämisessä.
Talvikunnossapidon tehostaminen
Pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) talvikunnossapidon osalta toimenpiteinä mainitaan seuraavaa: parannetaan pyöräväylien talvihoitoa
päivittämällä ylläpitoluokituksia ja parantamalla korkeimman luokan laatutasoa, sopeuttamalla kalustoa tulevaisuuden pyöräliikennejärjestelyihin sekä siirtymällä asteittain reittikohtaiseen kunnossapitoon.
Helsingissä katualueilla sijaitsevat jalankulku- ja pyöräväylät ovat talvihoidossa kaupunkiympäristö -toimialan asettaman kolmitasoisen ylläpitoluokituksen ja siinä esitettyjen laatuvaatimuksien mukaisesti. Myös
tärkeimmät työmatkaliikennettä palvelevat valaistut puistoraitit ovat talvihoidossa. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara sekä yksityiset palveluntuottajat suorittavat käytännön työt.
Ylläpidon osalta käynnistettiin syksyllä 2015 kokeilu pyöräilyn pääverkolla talviolosuhteiden parantamiseksi. Aluksi kokeilussa oli Baana
Ruoholahdesta Kansalaistorille ja siitä pääradan vartta Oulunkylään.
Tehostetun talvihoidon pyöräväylästöä on laajennettu vuosittain. Tällä
hetkellä Helsingissä on pyöräilyn pääväyliä 35 km tehostetun laatutason talvihoidossa. Tästä harjasuolauksessa on kolme reittiä: Ruoholahdesta Oulukylään, Espoon rajalta Lauttasaareen ja sieltä Meilahden
kautta Lehtisaareen sekä Kansalaistorilta Sörnäisiin. Lisäksi yksi reitti
on tehostetussa aurauksessa rantaradan varrella Ilmalasta Espoon rajalle.
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Turussa on tänä talvena aloitettu yhden pyörätieosuuden harjasuolaus.
Helsingin kaupungin ylläpidon tilaajat ovat käyneet vuoropuhelua Turun
kaupungin edustajien kanssa ja jakaneet heidän kanssaan kokemuksia
tehostetusta talvihoidosta ja siinä käytettävistä menetelmistä sekä kalustosta ja jäänsulatusmateriaaleista.
Verrattuna perinteiseen talvihoitoon, harjasuolauksen korkeammat kustannukset syntyvät pääasiassa huomattavasta suuremmasta työajasta,
lisäkalustosta jota hoitoon käytetään sekä liukkaudentorjuntamateriaalin suuremmasta menekistä ja hinnasta. Harjasuolauksen lisämäärärahantarve on noin 10 000 euroa/km verrattuna normaalin talvihoidon
vuosikustannuksiin.
Pyöräilyväylien kunnossapidon taso on sekä resurssi- että menetelmäkysymys. Taloudelliset resurssit peilautuvat suoraan kaupungin poliittiseen tahtoon. Investoiminen toimivaan auraukseen ja liukkaudentorjuntaan vähentäisivät onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia, lisäisivät pyöräilyn suosiota sekä mahdollistaisivat paremmin ympärivuotisen pyöräilyn.
Nykyisellä rahoitustasolla paremman talvihoidon laatutason tarjoaminen pyöräilijöille tulee olemaan haasteellista ja mahdollisuudet sen laajentamiseen vähäiset. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun
yleiset alueet -yksiköllä on valmius hankkia korkeamman laatutason talvihoitoa pyöräilijöille kasvattamalla laadukkaamman talvihoidon väylästöä noin 5 - 10 km vuosittain pyöräilyn baanaverkoston rakentamisen
edetessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tehostetun talvihoidon
verkoston kasvattamiseen on varauduttu kaupungin budjetissa.
Nykyinen pyöräväylien tehostetun talvihoidon kokeilu päättyy tänä
vuonna ja loppuraportti pyöräväylien tehostetusta talvihoidosta ja harjasuolauksesta laaditaan tämän vuoden aikana. Mikäli pyöräväylien talvihoidon laatutason nostamiseen myönnetään erillistä määrärahaa, tehostettu talvihoito voidaan vakiinnuttaa määrärahatasoa vastaavalle
verkostolle.
Pyöräilyn edistämisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavaa. Tänä vuonna on alkamassa myös pyöräilyn edistämisohjelman päivitystyö, minkä yhteydessä tullaan arvioimaan myös pyöräväylien talvikunnossapidon nykytilaa, tulevaisuuden tarpeita sekä
mahdollista muuta kehittämistä.
Lisäksi lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokeilun raportin
valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1) pyöräväylien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun päättyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajentamisesta tulevina talvina.
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Käsittely
06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialaa talvikunnossapitokokeilun raportin valmistuttua laatimaan suunnitelman ja kustannusarvion 1)
pyöräväylien tehostetun talvikunnossapidon vakinaistamisesta kokeilun
päättyessä sekä 2) tehostetun talvikunnossapidon asteittaisesta laajentamisesta tulevina talvina.
Kannattaja: Mai Kivelä
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa
Hernbergin vastaehdotuksen.
27.02.2018 Pöydälle
13.02.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220
ilari.heiska(a)hel.fi
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463
tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.02.2018 § 22
HEL 2017-013031 T 00 00 03

Lausunto
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotista käyttöä.
Kaupunkipyöräpalvelun vuosittaiseksi toimintakaudeksi määriteltiin palvelua käynnistettäessä kuusi kuukautta, toukokuusta lokakuuhun. Kauden aloitus- ja lopetusajankohdat ovat osaltaan riippuvaisia katujen
kunnossapidon ja pyöräasemien perustamistöiden vaatimuksista. Asemien asennus- ja poistotyön tehokkaan organisoimisen kannalta asemien asennusaikataulun tulisi olla tiedossa selkeästi ennen kauden alkua. Aloitusta ollaan kuitenkin aikaistamassa huhtikuulle, mikäli katujen
kevätpuhdistuksen saadaan toteutettua aikataulussa. Aikaisempi kau-
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den aloitus lisää asennusten ajoittamisen epävarmuutta mm. säätilan
vaihteluiden vuoksi.
Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen ympärivuotiseksi vaikuttaa erityisesti talviajan katujen kunnossapitoon. Talvella osa pyöräasemien käytössä olevista tiloista on varattu lumen ja hiekan välivarastointiin. Tämä
vaikeuttaisi lumenpoiston logistiikkaa. Lumiseen aikaan autojen pysäköintipaikkoja on käytössä normaalia vähemmän. Lisäksi osa pyöräasemista sijaitsee pysäköintipaikoilla. Myös muut pyöräasemat voisivat
olla katujen auraamisen tiellä. Auraus saattaa aiheuttaa myös lisääntyneitä vahinkoja pyörille ja asemille.
Kasautuva lumi olisi vaatisi erityistoimia pyöräasemien ylläpitämiseksi
käyttökunnossa. Pyöräaseman lukitus telineeseen pyörää palauttaessa
toimii hyvin vain, jos pyörän saa telineeseen oikeaan kohtaan ja suoraan. Kaupunkipyörän voi palauttaa myös aseman välittömään läheisyyteen pyörän omalla lukolla, mutta telineisiin palauttaminen on toivottavampaa, jotta pyörät pysyvät siististi ja järjestelmällisesti suunnitellulla alueella.
Kaupunkipyöräpalvelu toimii nykyisellään itse tuottamallaan sähköllä,
asemat aurinkokennoilla ja pyörät dynamoillaan. Pyörät lataavat ajettaessa omia akkujaan, jotka kylmällä säällä vähemmän käytettyinä
saattaisivat tyhjentyä. Asemien akkuja täytyy jo nyt lokakuussa vaihtaa,
kun auringonvalo on vähissä. Jos kautta pidennettäisiin syksystä, olisi
kaikille käytössä oleville asemille vedettävä sähköt. Tämä on mahdollista, mutta kustannus olisi merkittävä ja asemien sijoittelun joustavuus
vähenisi suurempien rakennustöiden myötä. Asemien kytkeminen sähköverkkoon maksaisi kaupunkipyöräpalvelun operaattorin arvion mukaan noin 900.000 euroa. Ympärivuotisen operoinnin lisäkustannus nykyisen vuosittaisen maksun (n. 1,3 Meur) lisäksi olisi noin 550.000 euroa/vuosi. Tämä summa sisältää arvion asemien talvikunnossapidosta
palvelun operaattorin toteuttamana, sekä kaluston muutostarpeet ja kulumisen. Pyöriin vaihdettaisiin nastarenkaat. Lisäksi kaupungin olisi varauduttava katujen lumenpoiston lisäresurssitarpeeseen, sillä pyöräasemat veisivät lumen välivarastointipaikkoja, jolloin se on aurattava
suoraan ajoneuvon kyytiin, kun läjitystilaa ei ole. Näistä luopuminen lisäisi kaupungin kokonaiskustannuksia. Myös vahingonkorvausvastuut
ja kadun kunnossapidon toimintamalli olisi määriteltävä uudelleen.
Nykyinen kaupunkipyöräasemien jokavuotinen asentaminen ja purkaminen aiheuttavat kustannuksia, jotka vältettäisiin asemien ympärivuotisella käytöllä. Käyttökauden pidentäminen syksystä vaatisi sähköverkkoon kytkemistä, joten tätä vaihtoehtona tarkastellessa olisi syytä keskustella myös ympärivuotisuudesta, sillä kustannusten ero näiden välillä saattaa olla pieni.
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Kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotinen käyttö nähdään selvittämisen
arvoisena asiana, se palvelisi asiakkaita paremmin ja toisi palvelulle
luotettavuutta, kun pyörät olisivat aina käytössä. Ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen olisi myös Helsingin kaupungin pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamistavoitteen mukaista.
Talvella käytössä voisi olla esimerkiksi vain osa asemista ja pyöristä,
kun tilaa on rajallisemmin ja käyttäjiä vähemmän. Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjämäärät laskevat jo syksyllä merkittävästi, joten pienempi
määrä pyöriä todennäköisesti riittäisi kattamaan kauden palvelutarpeen. Toisaalta asemaverkon on säilyttävä riittävän tiheänä, jotta varmistetaan palvelun palvelukyky osana matkaketjua. Kauden 2017 tilastojen mukaan lokakuussa matkoja tehdään keskimäärin noin 2,9 jokaista pyörää kohti päivässä koko kaudelle keskiarvon ollessa n. 7 matkaa/pyörä/päivä ja kesän vilkkaimpina päivinä jopa 11,5 matkaa/pyörä/päivä.
Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätösten tekemistä tarkoituksenmukaista 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaistamisen sekä Espoon kaupunkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin sekä 2) kartoittaa muiden, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kaupunkien kuten Turun kokemuksia ympärivuotisesta palvelusta. Näin tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävän palvelun laajennuksen päätöksenteon tueksi on saatavilla riittävää tietoa.
Käsittely
08.02.2018 Ehdotuksen mukaan
Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään esityslistan sivun 3 esittelijän perusteluosan viimeisen kappaleen ensimmäistä virkettä maininnalla Turusta seuraavasti: Koska kaupunkipyöräpalvelun ympärivuotiseen
käyttöön liittyy merkittäviä epävarmuuksia, on ennen päätösten tekemistä tarkoituksenmukaista 1) seurata jo suunnitellun kauden aikaistamisen sekä Espoon kaupunkipyöräpalvelun vaikutuksia käyttäjämääriin
sekä 2) kartoittaa muiden, Helsinkiä olosuhteiltaan muistuttavien kaupunkien kuten Turun kokemuksia ympärivuotisesta palvelusta.
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753
samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 241
V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi
HEL 2017-013534 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Atte Harjanne ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää millä keinoin Kumpulan kampusalueelle
johtava jalankulkureitti voidaan korjata turvalliseksi kävelyreitiksi yhdessä tontin omistajan kanssa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevan tontin läpi.
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpulan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille.
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta
on sittemmin luovuttu.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada
lainvoimaiseksi vuonna 2021.
Kaupunkiympäristölautakunta kehotti kaupunkiympäristön toimialaa
neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin
turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Atte Harjanteen valtuustoaloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantaminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124
HEL 2017-013534 T 00 00 03

Hankenumero 5264_160

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimassa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti
on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodostuneen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyypiltään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpulan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille.
Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta
on sittemmin luovuttu.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua
uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön
yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden
toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada
lainvoimaiseksi vuonna 2021.
Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa
ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon
parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.
Käsittely
06.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.
Kannattaja: Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa
Hernbergin vastaehdotuksen.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207
kirsi.rantama(a)hel.fi
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§ 242
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä
HEL 2017-013537 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki selvittää parhaat keinot Vartiosaaren avaamiseksi laajempaan käyttöön ja ryhtyy toimiin Vartiosaaren virkistyspalvelujen kehittämiseksi ja sujuvan kulkuyhteyden avaamiseksi.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vartiosaaressa on nykyisin noin 7,5 km polkuverkostoa. Kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja ei ole. Vesiliikenneyhteydet saareen toimivat kaupallisin perustein. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Vartiosaaren osayleiskaavassa on painotettu asumisen lisäksi virkistysPostiosoite
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käyttöä. Helsingin hallinto-oikeus on 5.2.2018 kumonnut Vartiosaaren
osayleiskaavaa koskevan päätöksen sekä Helsingin yleiskaavaa koskevan päätöksen mm. Vartiosaarta koskevien merkintöjen osalta. Päätökset eivät ole lainvoimaisia.
Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen voisi tässä tilanteessa perustua lähinnä väliaikaisluonteisiin, verrattain kevyisiin ratkaisuihin, jotka eivät vaikuta jatkosuunnitteluun.
Kaupunkiympäristön toimialan mukaan väliaikainen virkistyskäyttö voisi
painottua retkeilyyn. Kustannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun
kannalta neutraalein vaihtoehto olisi järjestää virkistyksen perustarpeet
esim. yksi polkureitti, grillipaikka, ulkokäymälä ja uimapaikka. Näiden
investointien kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Rantautumismahdollisuuksien parantamiseksi on mahdollista tarjota yksi nykyinen kaupungin kiinteistöjä palveleva laituri yleiseen käyttöön. Kulttuurija vapaa-ajan toimiala vastaa laiturin ylläpidosta.
Kevyen liikenteen siltaratkaisut ovat kaupunkiympäristölautakunnan
mukaan kustannuksiltaan noin 1-1,2 milj. euroa. Kaupunginhallitus katsoo, että saaren tulevan kehittämisen kannalta siltayhteyden tekeminen
tässä tilanteessa ei ole perusteltua. Vesiliikenteen kehittämisratkaisuna
kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt tuettua vesibussiliikennettä.
Tällöin kaupunki tekisi vesibussiyrittäjän kanssa sopimuksen Reposalmen ja Vartiosaaren välin liikennöinnistä ja vesibussi kulkisi 3 kk 12
tuntia päivässä. Kustannuksiksi on arvioitu noin 100 000 euroa kesässä.
Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelujen ylläpidon piiriin. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen ei sisälly kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 73
HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan Helsingin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on muun
muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä
saariston palvelujen kehittäminen.
Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita,
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja uimapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saareen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnostamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytössä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskelmien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa
euroa.
Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen liikennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakaniemestä, että Vuosaaresta.
Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydessä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesiliikennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät käytännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkistyspalveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen lisäisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.
Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytrakenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta rakentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnittelua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän.
Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uuden laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo
tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla nykyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön,
mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi järkevä ja tarkoituksenmukainen.
Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville,
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosina. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.
Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukohteena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja
riittävät investointimäärärahat.
Käsittely
27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisätään uusi kohta kappaleeksi 8:
Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville,
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosina. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.
Kannattaja: Sami Muttilainen
Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.
Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen 7 loppuun
Laajasalon kirjastosta on takavuosina lainattu ihmisille soutuveneitä
josta on hyviä kokemuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää,
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle hankittaisiin kaksi soutuvenettä
liiveineen. Tämä parantaisi Vartiosaaren saavutettavuutta ja tukisi merellistä strategiaa. Liikuntapalvelut voisi huolehtia veneen kunnossapidosta ja kirjasto toimisi avainten lainaamona.
Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 79
HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Vartiosaaren osayleiskaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 26.10.2016. Osayleiskaavassa Vartiosaareen esitetään asumista
5 000 - 7 000 asukkaalle. Kaavassa on vahva painotus myös Vartiosaaren virkistyskäytölle: saaren ranta-alueet kulttuurihistoriallisesti arvokkaine huvilamiljöineen ovat virkistysaluetta, samoin saaren keskiosien laaksoalueet osittain. Marraskuussa 2017 kaupunginvaltuusto
päätti, että Vartiosaaren asemakaavoitus keskeytetään valtuustokauden 2018 - 2021 ajaksi.
Kaupunginhallitus antoi toukokuussa 2017 lausunnot Helsingin hallintooikeudelle Vartiosaaren osayleiskaavasta ja Helsingin uudesta yleiskaavasta tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus on antanut
5.2.2018 valitusten johdosta päätökset, joilla on kumottu valtuuston
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva päätös ja valtuuston Helsingin
uutta yleiskaavaa koskeva päätös mm. Vartiosaarta koskevien merkintöjen osalta. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.
Vartiosaaren virkistyskäytön edistäminen ja ennakoiva suunnittelu on
perusteltua Laajasalon voimakkaan täydennysrakentamisen vuoksi.
Parinkymmenen vuoden päästä Laajasalossa asuu arviolta 36 000
asukasta, joten saaren asukasluku kaksinkertaistuu. Vartiosaari tulee
olemaan vetovoimainen lähivirkistyskohde laajasalolaisille ja kaikille
helsinkiläisille.
Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, ja parempi yhteys saareen toteuttaa kulttuuripuiston strategista suunnitelmaa.
Vartiosaaren virkistyskäyttö ja kulkuyhteydet nykyisin
Vartiosaari on 82 hehtaarin kokoinen, melko luonnontilainen saari aivan
Laajasalon kupeessa. Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvilakulttuurimiljöö sekä vaihtelevat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet
virkistyskäytölle. Saaren virkistyskäytön lisääntyminen on toivottavaa
myös ennen osayleiskaavan toteuttamista. Vartiosaaren nykyistä virkisPostiosoite
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tys- ja retkeilykäyttöä on rajoittanut erityisesti saaren huono saavutettavuus. Vartiosaaressa ei ole kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja.
Sillan tai säännöllisesti liikennöivän lauttayhteyden puute on johtanut
Vartiosaaren vähäiseen virkistyskäyttöön. Helsingin kaupunki on tehnyt
periaatepäätöksen, että vesiliikenneyhteydet toimivat kaupallisin perustein eikä vuoroveneliikennettä Vartiosaareenkaan tueta. Nykyisellä keskimäärin 500 matkustajalla vuodessa liikennöinti saareen ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Saareen pääsee veneellä, mutta yleistä venelaituria tai poijupaikkoja veneilijöille ei tällä hetkellä ole. Talvisin saareen on kuljettu myös saaressa ympärivuotisesti asuvien tekemää jäätietä pitkin.
Kaupunki omistaa Vartiosaaresta 90% eli noin 74 hehtaaria. Tästä
vuokrattuina huvilakiinteistöinä eri yhdistyksille on noin 15 hehtaaria.
Yksityiset kiinteistöt sijoittuvat pääosin saaren ranta-alueille. Yksityisiä
ja vuokrattuja huvilakiinteistöjä lukuun ottamatta saari on vapaasti kaikkien käytettävissä. Saaren vapaata virkistyskäyttöä on rajoittanut myös
yksityisten kiinteistöjen ja julkisen alueen rajojen epäselvyys. Lisäksi
Vartiosaari mielletään yksityiseksi lomasaareksi huolimatta kaupungin
suuresta maanomistuksesta.
Saaressa on noin 7,5 kilometriä nykyistä polkuverkostoa. Vartiosaariseura ylläpitää luontopolkua. Pääosa poluista kulkee sisämaassa, sillä
suurin osa rannoista on yksityisiä tai vuokrattujen huviloiden käytössä.
Rannassa kulkeminen on haastavaa, koska käyttäjän on vaikea hahmottaa yksityisen ja julkisen tilan rajoja. Nykyisin yksityiset rannat heikentävät saaren avointa virkistyskäyttöä, koska kävijä odottaa merellistä miljöötä ja ranta-alueiden vapaata käyttöä. Vartiosaaren osayleiskaavassa rannat avataan virkistyskäytölle kaupungin omistamien huvilakiinteistöjen osalta ja rantareitin rakentaminen mahdollistuu.
Suurin osa Vartiosaaren virkistystoiminnasta on kaupungin omana toimintaa, kuten kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyden toimialan nuorille suunnattu kesätoiminta. Vartiosaaressa ei ole nykyään
kaupungin ylläpitämiä yleisiä virkistyspalveluja. Muita virkistystoimintoja
Vartiosaaressa ovat muun muassa Vartiosaari-seuran kautta vuokrattavat viljelypalstat, joita on 50 kappaletta. Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistys ry toimii vanhassa tallipihapiirissä pitäen muun muassa vuohia. Lisäksi saarella toimii kaupungin vuokraamissa huviloissa monia
yhdistyksiä, kuten Vailla vakinaista asuntoa ry, Pienperheyhdistys ja
Merikuvaajat.
Vartiosaaren kulkuyhteyksien parantaminen
Siltayhteys
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Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kulkuyhteyksiä Vartiosaareen voitaisiin parantaa kevytrakenteisen sillan avulla. Siltayhteyden toteuttaminen tarjoaisi parhaan virkistysyhteyden saareen, mutta on kustannuksiltaan merkittävä. Halvimmillaan vaatimaton, kevytrakenteinen kevyenliikenteen silta maksaisi 1,5 miljoonaa euroa. Sillan hinta nousee, mikäli
vedenalaisissa perustusolosuhteissa on ongelmia. Sillan alituskorkeuden tulee olla 5 metriä, jotta toimiva veneväylä säilyy.
Väliaikainen, vuokrattava kevyenliikenteen silta maksaa 1 000 000 euroa / viisi vuotta ja siitä eteenpäin arviolta 140 000 euroa / vuosi. Väliaikainen silta voitaisiin rakentaa siten, että sen alituskorkeus olisi 5 metriä, joka mahdollistaisi veneilyn. Väliaikaista siltaa voitaisiin käyttää
myös saaren rakentamisen alkuvaiheen maansiirtotöissä.
Vaihtoehtona voisi olla myös ponttonisiltaratkaisu, kuten Uunisaaressa,
jolloin saareen pääsisi siltaa pitkin veneilykauden ulkopuolella noin lokakuusta huhtikuuhun. Putkikellukkeisen ja puurunkoisen ponttonisillan
toteuttaminen maksaa noin 100 000 euroa, jonka lisäksi kustannuksiin
lukeutuisivat vuosittaiset kuljetus-, ankkurointi- ja huoltokulut. Tämä
edellyttää myös luvan Liikenneviraston meriväyläyksiköltä, koska Reposalmessa kulkee veneväylä.
Vesiliikenteen kehittäminen
Vesiliikenteen kehittämistä tehdään osana Merellisen Helsingin strategiaa. Tästä huolimatta Vartiosaareen voidaan järjestää erillisyhteys haluttaessa. Vesibussi voisi kulkea kesäkuun alusta elokuun loppuun 12
tuntia päivässä. Tämä maksaa 100 000 euroa kesässä.
Vartiosaaren yhteyksien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa erilaiset lossiratkaisut ovat usein nousseet esiin. Esimerkiksi pienen kaupunkilossin, kuten Turussa jokilossina toimiva Förin, vuosittaiset käyttökustannukset ovat noin 250 000 euroa sekä lisäksi mahdolliset jäänmurtokulut noin 15 000 euroa / kuukausi. Kaupunkilossin toteuttaminen
maksaa noin 0,5 - 1 miljoonaa euroa. Kaupunkilossi voi toimia ympäri
vuoden, eikä se estä veneilyä. Kaupunkilossia voitaisiin käyttää myös
muualla Helsingin saaristossa Vartiosaaren sillan valmistumisen jälkeen.
Muita lossivaihtoehtoja ovat käsikäyttöiset vinssi- tai kapulalossit. Turussa on ollut käytössä käsikäyttöinen vinssilossi. Se oli 6 metriä pitkä
ja kyytiin mahtui 12 ihmistä, myös polkupyörien kuljetus oli sallittua.
Vinssilossi oli käytössä noin puolet vuodesta. Lossi ja sen rantalaiturit
maksoivat yhteensä noin 230 000 euroa (vuonna 2005). Vinssilossi
poistettiin käytöstä jatkuvan ilkivallan ja toimintahäiriöiden vuoksi. Vartiosaaren tapauksessa vinssilossin ongelmana on hitaus: 130 metriä leveän Reposalmen yli vinssaaminen kestäisi lähes 30 minuuttia ja vaatiPostiosoite
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si hyväkuntoisen vinssaajan. Lisäksi vinssilossin vaijerit kiristyvät käytössä noin puolen metrin syvyyteen veden alla, joka estää veneilyn silloin, kun lossi on käytössä. Vaijerit aiheuttavat myös turvallisuusriskin
veneilijälle, mikäli veneilijä ei huomaisi lossin olevan liikkeellä.
Kapulalossi ei myöskään toimisi Reposalmessa, koska lossin vaijeri
kulkisi ilmassa estäen veneilyn.
Rantautumismahdollisuuksien parantaminen
Rantautumismahdollisuuksia voidaan parantaa rakentamalla uusia laitureita Vartiosaareen. Laituri maksaa noin 30 000 euroa.
Vaihtoehtona rantautumismahdollisuuksien parantamiseksi on osoittaa
kaupungin huviloihin kuuluva laituri käyttöön. Sopivaksi laituriksi on jo
katsottu Kalliorannan lahden pohjukassa sijaitseva ponttonilaituri, joka
palvelee nykyisin useampaa kaupungin kiinteistöä. Kaupunkiympäristön toimialalla on valmiudet tarjota laituri yleiseen käyttöön yhdessä
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa, joka vastaisi laiturin ylläpidosta. Laituri tulee tällöin merkitä selvästi yleisessä käytössä olevaksi.
Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen
Vartiosaaren väliaikainen virkistyskäyttö voi painottua retkeilyyn, eikä
se vaatisi suuria virkistyspalveluinvestointeja. Esimerkiksi yhden polkureitin, grillipaikan, ulkokäymälän ja uimapaikan toteuttaminen tukee virkistyskäyttöä. Vartiosaaren opasteita tulee myös parantaa ja laatia hyvä opaskartta, jossa näkyisivät yksityiset ja yleiset alueet. Grillipaikka
pöytäryhmillä maksaa noin 10 000 euroa, yhden noin kolme kilometriä
pitkän polkureitin (ei esteetön reitti) rakentaminen noin 153 000 euroa
sekä opastuksen laatiminen, infotaulut ja viitoitukset yhteensä noin 20
000 euroa. Ulkokäymälä maksaa noin 5 000 euroa. Uimarannan kunnostaminen kevytrakenteisen pukusuojan kanssa maksaisi noin 10 000
euroa. Yhteensä investointien kustannukset olisivat noin 200 000 euroa.
Saaren keskiosan laaksoalue on melko esteetön, mutta saaren voimakkaiden korkeusvaihtelujen vuoksi yleisesti esteettömien ulkoilureittien
toteuttaminen on haastavaa. Yksityiskäytössä olevien ranta-alueiden
vuoksi rantareittiä ei voida toteuttaa tällä hetkellä, vaan se mahdollistuu
osayleiskaavan maankäytön myötä.
Mikäli yhteydet saarelle ovat paremmat, myös yhdistysten järjestämät
tapahtumat ja virkistyspalvelut lisäisivät Vartiosaaren virkistystarjontaa.
Esimerkiksi viljelypalstojen määrää voidaan lisätä kulkuyhteyksien parantuessa.
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Loppupäätelmä
Vartiosaaren upeat merelliset näkymät, huvilakulttuurimiljöö sekä vaihtelevat maisematyypit tarjoavat hienot puitteet virkistyskäytölle. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen ja kulkuyhteyksien parantaminen
on toivottavaa.
Kaupunginvaltuuston Vartiosaaren asemakaavoituksen keskeyttämispäätöksen jälkeen virkistystä palvelevan sillan rakentaminen vaatii päätöstä Vartiosaaren kehittämisen suunnasta.
Kulkuyhteyksiä voidaan parantaa erilaisilla siltaratkaisuilla, erityyppisillä
lossiratkaisuilla tai veneyhteydellä. Rantautumismahdollisuuksia on
mahdollista kehittää rakentamalla uusia laitureita tai ottamalla joku kaupungin nykyisistä laitureista käyttöön.
Virkistyspalveluita on mahdollista kehittää retkeilypainotteisesti. Kustannuksiltaan edullisin ja jatkosuunnittelun kannalta neutraalein tapa on
lähivuosina järjestää saareen tuettu vesibussiliikenne sekä saareen virkistyskäytön perustarpeet (polun ja laiturin kunnostus tai uusi laituri,
käymälä, uimarannan pukusuoja, grillipaikka, opastus). Kustannuksia
tästä kertyisi arviolta noin 1 - 1,2 miljoonaa euroa.
Vartiosaaren väliaikaiseen virkistyskäyttöön tai kulkuyhteyksien parantamiseen ennen osayleiskaavan toteutumista ei ole rahoitusta talousarvioehdotuksessa, vaan ne vaativat toteutuakseen erillisrahoituksen.
Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden ylläpidon piiriin. Myös ylläpito tarvitsee uusia resursseja.
Samalla, kun Vartiosaaren laajempi virkistyskäyttö vähitellen käynnistyisi, voidaan tarkemmin tutkia ponttoni- tai väliaikaisen sillan rakentamismahdollisuuksia. Riippumatta siltaratkaisusta sen vaikutukset nykytilanteeseen sekä sopiminen mahdollisen myöhemmän asuntorakentamisen yhteyteen vaatii sekä tarkempaa selvittämistä, suunnittelua ja investointimäärärahoja.
06.02.2018 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072
niina.strengell(a)hel.fi
Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303
maria.isotupa(a)hel.fi
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681
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§ 243
V 16.5.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle
HEL 2018-000641 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Abdirahim Mohamed ja 25 muuta valtuutettua esittävät
aloitteessaan, että Turunlinnantien liikenneturvallisuutta parannettaisiin
esimerkiksi asentamalla liikennevalot, nopeusrajoituksin tai muilla keinoilla.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien määrissä Turunlinnantiellä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kymmenen viime vuoden aikana. Henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut aikaisempaa vähemmän.
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Turunlinnantien liikennejärjestelyistä on vuonna 2007 laadittu liikennesuunnitelma, joka on länsipään osuudelta toteutettu. Marjaniementien
liittymästä itään olevan osuuden toteutus jäi odottamaan Östersundomiin suuntautuvaksi kaavaillun raideratkaisun selkeytymistä.
Vuonna 2007 hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa on tarpeen päivittää
huomioon ottaen mm. tilavaraukset uuden maankäytön ja joukkoliikenteen tarpeisiin. Suunnitelman tarkistuksessa arvioidaan myös mm. valo-ohjauksen tarve. Itäkeskukseen päättyvän Raide-Jokerin liikennejärjestelyjen yhteydessä toteutetaan Turunlinnantien pohjoisreunan levennetty ja pyöräilystä eroteltu jalkakäytävä sekä kaista- ja keskikorokemuutoksia Raaseporintien ja Olavinlinnantien välisellä osuudella.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 138
HEL 2018-000641 T 00 00 03

Hankenumero 5264_148

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Turunlinnantien liikennesuunnitelman 27.9.2007 (Liikennesuunnitteluosaston piirustus 5591-44).
Suunnitelmassa esitettiin muun muassa Marjaniementien risteykseen
kiertoliittymää sekä Turunlinnantien kaventamista pääosin 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan liittymän välisellä osuudella. Turunlinnantien länsipäähän esitetyt muutokset eli kiertoliittymän kohta on toteutettu, mutta kadun jatkosuunnittelu ja toteuttaminen kiertoliittymästä
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itään on jäänyt odottamaan lähialueen maankäytön muutoksia ja Itäkeskukseen kaavaitujen uusien joukkoliikenneratkaisujen tarkentumista. Turunlinnantie on yksi vaihtoehto Itäkeskuksesta itään kaavaillulle
pikaraitiotielinjalle.
Turunlinnantie on merkittävä bussiliikennereitti, jota käyttää suuri osa
idän liityntälinjoista. Porvoon suunnan pikavuorot siirtyivät jo pois Turunlinnantieltä, koska kadun ajoittaiset ruuhkat aiheuttivat liikaa vaihtelua ajoaikaan. Joukkoliikenteen sujuvuus onkin tärkeä lähtökohta toimenpiteitä suunniteltaessa.
Raidejokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen yhteydessä Turunlinnantien
liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa Olavinlinnantielle saakka liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6639-2 mukaisesti, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.04.2017.
Turunlinnantiellä ei ole poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärässä tapahtunut muutosta viimeisen kymmenen
vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, mutta henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia on sattunut tilastojen perusteella aikaisempaa vähemmän.
Turunlinnantien liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa hyväksytyn
liikennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Päätöksestä on kuitenkin jo kulunut niin kauan, että liikennesuunnitelma on syytä päivittää ja
varmistaa riittävät tilavaraukset mahdollisen uuden maankäytön sekä
joukkoliikenteen tarpeisiin. Myös pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet
ovat muuttuneet ja suunnitellut järjestelyt täytyy tältä osin tarkistaa.
Suunnitelma päivitetään, kun raideliikenteen varauksista on saatu ainakin periaatepäätös. Kadun itäisen osuuden rakentaminen ajoittunee ensi vuosikymmenen puolelle.
Liittymien rakentaminen korotettuina liittyminä on mahdollista. Tämä
edellyttää huolellista arviointia, sillä Turunlinnantiellä on tulvareitti, jonka tehtävä on johtaa pohjoispuolisen alueen rankkasadetulvan vedet
Itäkeskuksen kauppakeskuksen ali kauppakeskuksen eteläpuolelle ja
edelleen mereen. Toisaalta runsas linja-autoliikenne aiheuttaa varsin
suuren kuormituksen hidasteille, joten niiden kestävyys saattaa muodostua ongelmaksi. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.
Stoan ja Olavinlinnantien liittymien muuttaminen valo-ohjatuiksi on
myös mahdollista. Tällöin pohdittavaksi tulee valo-ohjaamattomien välisuojateiden poistaminen. Suojateiden poisto pidentää jalankulkijan
matkoja eri puolilla olevien toimintojen välillä. Näin ollen on todennäköistä, että jalankulkijoiden ylitykset suojateiden ulkopuolelta lisääntyvät.
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
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§ 244
V 16.5.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää
HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mirita Saxberg ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten
ja nuorten koulupäiviin valinnaista ja vapaa-ehtoista harrastustoimintaa,
jonka järjestämiseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä muut yhteistyötahot.
Esitys tukee pormestarin esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosille 2017-2021.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kulttuurija vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin.
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Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäivää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimintaa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon
koulussa järjestämänä toimintana.
Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on
käynnistänyt yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittämis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toimintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä.
Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää lasten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan tavoitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herättäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulujen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäivän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla.
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.
Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat rekisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna
2017. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Helsingin toimintamalli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimintaan sekä
toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.
Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa,
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän rakentumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja sisällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastusmaiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen.
Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudessaan on melko myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaisun "Nuorista Suomessa" (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut
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vuodesta 2013. Perheen taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen.
Liikuntapalveluissa aloitteessa esitettyyn tavoitteeseen on vastattu vuodesta 2010 matalan kynnyksen EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Em. liikuntaryhmät tarjoavat yhteensä yli 65 eri lajivaihtoehtoa. Alakoululaisille suunnatun EasySport-toiminnan puitteissa
viikottaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä noin 150. Yläkoululaisille FunAction-tunteja järjestetään viikottain noin 28 liikuntapaikassa,
joista kuusi on kouluja. Vuonna 2017 yläkoululaisille toteutettiin koulupäivien aikana 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn Kick off tapahtuma, jossa liikkui 3 400 oppilasta opettajineen. Lisäksi Helsingin
liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon ja Vantaan liikuntatoimien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action Day” -tapahtuman.
Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta järjestettävän European
Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suomessa. Päivän aikana
yli 30 000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.
Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohdennettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syrjäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuuden sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelualueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Move! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille yläkoulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat
riittämättömiltä. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimivaa palveluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalvelun välille.
Harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle on tärkeä. Monipuolinen harraste- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Helsingissä on
hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa harrastustoiminta
osaksi koulupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa koulun tiloissa kehitetään edelleen. On tärkeää, että kaupungin
eri hallintokunnat jatkavat jo olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä
kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa harrastustoiminnan
toimintaedellytysten turvaamiseksi. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi
vapaaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 10
HEL 2017-010602 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Mirita Saxberg on yhdessä 28 muun kaupunginvaltuutetun kanssa tarttunut tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan, eli lasten ja nuorten harrastamiseen ja liikkumiseen. He esittävät valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten lasten ja nuorten koulupäiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka järjestämiseen osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Aloitteen tekijät
tukeutuvat pormestarin esitykseen Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosille 2017–2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja ”lapsia ja nuoria liikutetaan
yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa
ja kouluissa.”
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että harrastustoiminnan järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa osana koulupäivää lisätään. Laajamittainen harrastustoiminnan
lisääminen kouluissa ja siirtyminen kohti kokonaiskoulupäivän mallia
edellyttäisi lisäresursseja ja koko harrastustoiminnan kentässä tapahtuvaa kulttuurista muutosta.
Muutokset koulun ja harrastustoiminnan käytänteissä aloitteessa esitettyyn suuntaan eivät tapahdu nopeasti, sillä ne edellyttävät merkittävää
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

17/2018

118 (253)

Asia/23
23.04.2018

muutosta koulujen toimintatavoissa ja toimintakulttuurissa. Harrastusten lisäämisessä koulupäivää tulee edetä vaiheittain. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vahvistaa ja lisää omilla toimillaan koulupäivän jälkeen toteutettavaa harrastustoimintaa. Koulun yhteydessä toteutettu
harrastustoiminta on tärkeää, mutta myös koulujen ulkopuolella tapahtuvalla harrastustoiminnalla on merkittävä arvo.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, koulupäivään kytkeytyvää
harrastustoimintaa tulisi lisätä erityisesti perusopetuksen alemmilla
luokka-asteilla. Yläkouluikäiset nuoret hyötyvät siitä, että Helsingissä
matka harrastuksiin ei ole pitkä ja voi useimmiten tapahtua julkisen liikenteen avulla. Laajaa ja myös koulun ulkopuolinen harrastustarjonta
on vanhempien nuorten etu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää strategian päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus,
tärkeänä.
Suomessa lasten ja nuorten harrastamisen nykytila kokonaisuudessaan on varsin myönteinen. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaisun “Nuorista Suomessa” (2016) mukaan 89 prosentilla lapsista ja
nuorista on jokin harrastus. Harrastavien nuorten määrä on kasvanut
vuodesta 2013. Myönteistä on myös se, että liikunnan suosio on kasvussa. Vuoden 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan
nuorista 91 prosenttia sanoo harrastavansa jotain liikuntaa. Teini-iässä
osa nuorista lopettaa liikuntaharrastuksen, mutta 20 ikävuoden jälkeen
liikuntaa harrastavien nuorten osuus ikäluokasta jälleen kasvaa.
Perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu liikunta-aktiivisuuteen
Suomessa erityisen selkeästi. Hyvin toimeentulevien perheiden pojat
liikkuivat noin yhdeksän prosenttia ja tytöt noin kuusi prosenttia yleisemmin kuin heikosti toimeentulevien perheiden nuoret. Sekä nuorisoettä liikuntapalvelut ovatkin lisänneet merkittävästi matalan kynnyksen
liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi FunAction, EasySport, Nutafudis).
Liikuntapalveluissa (aiemmin liikuntavirasto) aloitteessa esitettyyn tavoitteeseen on vastattu vuodesta 2010 lähtien matalan kynnyksen EasySport- ja FunAction-liikuntapalvelumallien avulla. Palveluiden kehittämistyö käynnistettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakaudella
2009-2013, jolloin tavoitteena oli tehdä liikunnan harrastaminen mahdolliseksi kaikille peruskouluikäisille lapsille helpolla ja edullisella tavalla.
Palveluiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: Liikuntapalvelun tulisi olla tasoltaan sellaista, että ryhmiin on
mahdollista osallistua minkälaisilla liikuntataidoilla ja valmiuksilla tahansa, ja liikunnanohjauksen luonteen tulisi olla leikkimielistä - turhaa suorituskeskeisyyttä haluttiin välttää. Lisäksi palvelun tulisi löytyä läheltä
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lasta, lapsen ja nuoren omasta arkisesta elinpiiristään. Suurin osa palvelusta päädyttiin näin ollen järjestämään joko koulun liikuntasaleissa
tai koulujen läheisyydessä sijaitsevissa liikuntapaikoissa.
EasySport- ja FunAction-liikuntaryhmät tarjoavat nykyään yhteensä yli
65 eri lajivaihtoehtoa. Alakouluikäisille suunnatun EasySport-toiminnan
puitteissa viikoittaisia liikuntaryhmiä järjestetään tällä hetkellä n. 150, ja
toimintaan osallistuu yli 3 500 lasta yhden toimintakauden aikana. Liikuntakertoja vuoden aikana kertyy noin 45 000 kertaa. Liikuntaryhmiä
järjestetään vaihtelevasti lähes 40 eri koululla ja noin 30 muussa liikuntapaikassa.
Yläkoululaisille tarkoitettuja FunAction-tunteja järjestetään viikoittain
noin 28 liikuntapaikassa, joista ainakin kuusi on kouluja. Nuoret ostavat
ryhmiin osallistumisen oikeuttavia liikuntakortteja (20€/toimintakausi)
yhden kauden aikana noin 350–400, ja vuonna 2017 liikuntakertoja kertyi yhteensä noin 27 922. Yläkoululaisille toteutettiin lisäksi koulupäivien aikana yhteensä 62 FunAction-demotuntia sekä Liikuntamyllyn
Kick off -tapahtuma, jossa liikkui yhteensä 3 400 oppilasta opettajineen.
Lisäksi Helsingin liikuntapalvelut ovat järjestäneet yhteistyössä Espoon
ja Vantaan liikuntatoimien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa peruskoulun oppilaille suunnatun ”School Action
Day” -tapahtuman. Tapahtuma on Euroopan komission aloitteesta järjestettävän European Week of Sport -teemaviikon päätapahtuma Suomessa, ja se järjestettiin tänä vuonna Vantaalla. Päivän aikana reilu 30
000 peruskoulun oppilasta pääsi kokeilemaan eri liikuntalajeja lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen ohjauksessa.
Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on kohdennettu koulupäivän yhteydessä järjestettäviä palveluita liikunnallisen syrjäytymisen riskissä oleville oppilaille, kuten pidennetyn oppivelvollisuuden sekä nivelluokkien oppilaat. Lisäksi vuoden 2017 aikana palvelualueella on pilotoitu ulkopuolisella rahoituksella Move! -mittauksiin (Move! -mittaus on uuden opetussuunnitelman mukainen fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä, joka on kohdistettu viides- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille) kytkettyä KouluPT-toimintamallia, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ohjausta niille yläkoulun oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky tai liikuntataidot tuntuvat
riittämättömiltä. Aloite KouluPT:n tapaamisesta voi tulla koulun henkilökunnalta, kouluterveydenhoitajalta, oppilaan vanhemmalta tai oppilaalta
itseltään. Palvelun kehittämiseksi rakennetaan parhaillaan toimivaa palveluohjausketjua koulun, kouluterveydenhuollon ja liikuntapalvelun välille.
Mainittujen palvelujen lisäksi liikuntapalvelut ovat yhdessä kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan kanssa jalkauttaneet Liikkuva koulu -ohjelmaa
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helsinkiläisiin peruskouluihin vuodesta 2012 lähtien niin ikään ulkopuolisella rahoituksella. Vuoden 2016 päättyessä kaikki kaupungin peruskoulut olivat rekisteröityneet mukaan ohjelmaan, ja syksyllä 2017 ohjelman pilotointi on käynnistetty myös toisella asteella.
Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö on resurssien puutteen
vuoksi vasta aluillaan. Liikuntapalvelut on kuitenkin kahtena edellisenä
keväänä järjestänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kaikille helsinkiläisille esiopetuksessa oleville lapsille kolmipäiväisen EasySport-liikuntatapahtuman Töölön Kisahallissa. Näiden kolmen päivän aikana
Kisahallilla kävi liikkumassa arviolta noin 2300 esikouluikäistä lasta.
Marraskuussa 2017 liikuntapalvelut valmistelivat yhdessä kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan kanssa ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi
hankehakemuksen, jonka avulla olisi tarkoitus kehittää ”Liikkuvan arjen
rakenteita varhaiskasvatuksessa”.
Kuluneiden vuosien aikana liikuntapalveluissa on panostettu helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa tehtävään hyvään yhteistyöhön monin
eri tavoin. Yhteistyökumppaneille on mm. järjestetty ilmaista koulutusta,
jonka tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten liikunnan parissa vapaaehtoistyötä tekevien ohjaajien osaamista sekä ymmärrystä lasten ja
nuorten liikunnan ajankohtaisista ilmiöistä.
Onnistuneen toiminnan järjestämisessä sujuva yhteistyö kasvatus- ja
koulutus -toimialan kanssa on välttämätöntä. Mitä paremmin koulujen,
liikuntaseurojen ja liikuntapalvelun välinen yhteistyö saadaan toimimaan, sitä paremmin kouluilla toteutettavat matalan kynnyksen liikuntapalvelut palvelevat kaupunkimme lapsia ja lisäävät heidän fyysistä aktiivisuuttaan.
Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Hyvä vapaa-aika -hankkeessa
(2013–2017, ks. vapari.munstadi.fi) on kehitetty ja tutkittu koulujen ja
vapaa-ajan, erityisesti harrastuksiin ohjaamisen yhteistyötä. Nuoren koko yläkoulun ajan, eli noin 13–16-vuotiaana, luokalla oli oma nimetty
nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa harrastus määritellään säännölliseksi,
mielihyvää tuottavaksi nuoren omaksi jutuksi. Hankkeessa ilmeni, että
koulutila harrastuspaikkana houkuttelee sitä enemmän, mitä lähempänä nuoren kotipiiriä ja vapaa-ajan sosiaalisia suhteita se fyysisesti sijaitsee.
Kuitenkin koulussa järjestettyjä harrastustoimintoja vetovoimaisemmiksi
osoittautuivat ammattimaisten harrastustoimijoiden järjestämät harrastukset, joita nuoret saivat kokeilla muualla kuin koulun alueella. Ohjaajien tuki lisäsi nuorten kaupungissa liikkumisen kykyjä ja taitoja käyttää
palveluita oma-aloitteisesti. Tuki lisäsi nuoren kaupunkipääomaa ja
avasi maksuttomien harrastusmahdollisuuksien ovet konkreettisesti.
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Näin harrastukset tulivat nuorelle tutuksi ja nuoren oma harrastusvalinta mahdolliseksi ja merkitykselliseksi. Harrastusten järjestäminen pelkästään koululla ei olisi mahdollistanut tätä muun harrastamisen tuomaa elinpiirin laajentumista.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941
tytti.soini(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
mikko.vatka(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017 § 139
HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös
Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäivää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimintaa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon
koulussa järjestämänä toimintana.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pitää tärkeänä, että tunnistetaan harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja
kehitykselle. On tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat jatkavat jo
olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa harrastustoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on
käynnistänyt yhdessä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittämis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toimintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä.
Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun
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kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää lasten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan tavoitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herättäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulujen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäivän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla.
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.
Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat rekisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna
2017. Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja
koulutuksen kärkihanketta. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän
kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Koulujen
tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutosprosesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktiivista oppimista tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Helsingin toimintamalli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimintaan sekä toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty
koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.
Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa,
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän rakentumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja sisällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastusmaiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. Monipuolinen harraste- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Helsingissä on hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä
kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan kanssa harrastustoiminta osaksi koulupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa koulun tiloissa kehitetään edelleen. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla
mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi vapaaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa
Käsittely
12.12.2017 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta kaupunki voi tarjota mahdollisimman monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän välittömässä yhteydessä ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa, on selvitettävä näiden harrastustoiminnasta vastaavien tahojen
resursointitarpeet, sekä edellytykset harrasteiden järjestämiseksi."
Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta vapaaehtoisen harrastustoiminnan voidaan katsoa olevan koulupäivän välittömässä yhteydessä,
olisi toimialan selvitettävä, miten lapset liikkuisivat koulun ja harrastuspaikan välillä, mikäli se ei sijaitse omalla koululla."
Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210
sara.tormanen(a)hel.fi
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§ 245
V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi
HEL 2017-013032 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Juhani Strandénin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Juhani Strandén ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset harjoitteluolosuhteet jalkapallon harrastamiseen kuin pienemmissäkin kaupunginosissa, joissa on tekonurmikenttä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan
lausuntoon.
Kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäiPostiosoite
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si merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella.
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki joulukuussa 2017 kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin
osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin
500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.
Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.
Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan
Kannelmäen tekonurmen lisäksi rakennetaan tekonurmi Latokartanon
kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä
enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.
Liikuntaolosuhteiden parantamiseen suhtaudutaan myönteisesti ja sillä
myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikottaista käyttöä että pidentää
niiden vuosittaista käyttöaikaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 51
HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikymmenten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. EnsimPostiosoite
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mäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun
puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonurmipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähiliikuntapaikka viime vuonna.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä
kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.
Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että
kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60
metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella.
Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa
kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.
Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.
Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta
joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801
turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 246
V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon
henkilöstömitoituksesta
HEL 2017-013538 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petra Malin ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että selvitetään mahdollisuudet siihen, että osapäivähoidossa noudatetaan samoja mitoituksia kuin kokopäivähoidossa silloin, kun lapset ovat
paikalla samanaikaisesti.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että päivähoitoasetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee
hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoiPostiosoite
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dossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Helsingissä toimitaan tämän mukaan.
Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan
päiväkodissa lounas.
Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osapäivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.
Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta.
Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi 26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta.
Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 42 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 lastentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimimäärä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen siirtyminen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa.
Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laatuun. Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon
henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia
työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.
Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan
kaupungin perusta. Helsinki tavoittelee kaupunkistrategian mukaisesti
yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutoksella olisi
huomattavat talousvaikutukset ottaen huomioon se, että varhaiskasvatuksen lapsimäärät ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset
kasvavat. Mahdolliset osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömiPostiosoite
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toituksen muutokset ja niiden mukanaan tuomat lisäkustannukset tulee
käsitellä osana normaalia taloussuunnitteluprosessia.
Esitys perustuu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon lukuun
ottamatta lautakunnan lausunnon kohtaa siitä, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin, kun lasten on suunniteltu
olevan paikalla yhtäaikaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Malin Petra Aloite Kvsto 13122017 7

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51
HEL 2017-013538 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin
ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen
vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumiseen seuraavaa:
Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille.
Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mukaan.
Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ
mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan
päiväkodissa lounas.
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Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osapäivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.
Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita
pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta.
Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi
pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä
lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.
Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä
(1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä
66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä
oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin
10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi 26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi
lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta.
Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien
henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä
nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 lastentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi
noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi
määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen
lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus
nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa.
Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laatuun.
Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta
muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä
edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.
Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huomattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskasvatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi
myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen
varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan
paikalla yhtäaikaisesti.
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Käsittely
27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu
olevan paikalla yhtäaikaisesti.
Kannattaja: Kirsi Pihlaja
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös
osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla
yhtäaikaisesti.
Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia
Pakarinen
Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Kirsi Pihlaja
Tyhjä: 1
Ville Jalovaara
Poissa: 0
Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän
ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499
eeva.tiihonen(a)hel.fi
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§ 247
V 16.5.2018, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin
HEL 2018-000643 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Hannu Oskala ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet päiväkotibussien käyttöön.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon
ja toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten
ja päiväkotien ulkopuolella.
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Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Osa päiväkodeista sijaitsee
alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille. Osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt selvittämään kaupunkiympäristön toimialan kanssa pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä.
Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on
erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty. Niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.
Kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja
joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä
päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä
mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 75
HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, metsiä, puistoja ja liikennevälineitä.
Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista
sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiympäristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat
vielä ratkaisematta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena
toimintatapana tulevaisuudessa.
Käsittely
17.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuPostiosoite
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ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena
toimintatapana tulevaisuudessa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368
satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
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§ 248
V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan
hankkimisesta Helsinkiin
HEL 2018-000639 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi
Helsinkiin, ja osoittaa patsaalle sopivan sijoituspaikan. Aloitteessa tarkoitettu Lotta Svärd -patsas oli alun perin suunniteltu sijoitettavaksi
muualle, mutta on nyt jäämässä vaille arvoistaan paikkaa. Aloitteentekijät katsovat, että Helsinki olisi luonteva sijoituspaikka patsaalle. Lotat
toimivat aktiivisesti Helsingissä, ja lottaperintöä vaalimaan perustetun
Lotta Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan antamaan
lausuntoon. Lausunnossa todetaan, että lautakunta ei puolla aloitteesPostiosoite
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sa tarkoitetun patsaan hankkimista Helsinkiin, vaikkakin lautakunta näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön piirissä toimineiden
vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen
kaupunkiin.
Lautakunnan lausunnossa toistetaan Helsingin kaupungin vakiintunut
käytäntö, jonka mukaan kaupunki ei tilaa, kustanna tai hanki omina
hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat
myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vastaavat muistomerkit. Kaupunki voi kuitenkin vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin, jos
se annetaan kaupungille lahjoituksena. Lahjoitusmenettelyssä selvitetään niin taidemuseon kuin kaupunkiympäristön toimialan kanta, ja
myönteisessä tapauksessa lähdetään yhteistyössä selvittämään sijaintipaikkaa. Vastaanotettavan teoksen on oltava taiteellisesti korkeatasoinen ja sijaintipaikkaansa sopiva. Arviointiin vaikuttaa se, että teosten ylläpito sitoo kaupungin resursseja tulevina vuosikymmeninä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.02.2018 § 49
HEL 2018-000639 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla valmistumassa olevan Tiina
Torkkelin Lotta Svärd -aiheisen patsaan hankkimista sen sijoittamiseksi
Helsinkiin. Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta
Svärd -järjestön piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.
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Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ehdottavat valtuustoaloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin valmistumassa olevan Lotta Svärd -patsaan hankkimiseksi ja sille soveltuvan sijoituspaikan osoittamiseksi kaupungin alueelta.
Aloitteessa todetaan, että kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta Svärd -aiheinen patsas valmistuu kevään 2018 aikana. Alun perin muualle sijoitettavaksi suunniteltu teos on yllättävien käänteiden vuoksi jäämässä
vaille arvoistaan paikkaa. Valtuustoaloitteen tekijät pitävät Helsinkiä
patsaalle luontevana sijoituspaikkana: lotat toimivat aktiivisesti Helsingissä osallistuen muun muassa pääkaupungin ilmapuolustukseen. Järjestön lakkauttamisen jälkeen lottaperintöä vaalimaan perustetun Lotta
Svärd -säätiön kotipaikka on Helsingissä. Aloitteessa ehdotetaan yhteistyötä Lotta Svärd -säätiön ja Taidekeskus Salmelan kanssa.
Helsingin kaupungin vakiintunut käytäntö ja linjaus on, että kaupunki ei
tilaa, kustanna eikä hanki omina hankkeinaan kaupunkiin henkilömuistomerkkejä. Näihin rinnastuvat myös erilaisten järjestöjen, yhdistysten
ja vastaavat muistomerkit. Linjaus on tehty, koska ehdotuksia erilaisten
muistomerkkien hankinnasta tehdään huomattavan paljon ja tämän takia ehdotusten tasapuolinen arviointi olisi haastavaa. Lotta Svärd -järjestölle on pystytetty muistomerkkejä useisiin kuntiin eri puolilla Suomea.
Sen sijaan kaupunki voi vastaanottaa henkilö- tai järjestömuistomerkin
lahjoituksena. Tällainen prosessi vaatii lahjoittajalta pitkäaikaista sitoutumista ja resursseja. Tehtyään aloitteen lahjoittaja selvittää taidemuseon sekä kaupunkiympäristön toimialan kannan. Mikäli se on myönteinen, teoksen paikkaa selvitetään yhteistyössä. Hanke lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksen.
Jotta taideteoksenomainen muistomerkki päätyisi kaupungin taidemuseo HAMin kokoelmiin, tulee se olla taiteellisesti korkeatasoinen ja sopia sijaintipaikkaansa. HAMin kantaan vaikuttaa myös se, että lahjoitetun teoksen ylläpito sitoo kaupungin resursseja vuosikymmeniksi
eteenpäin: teoksia puhdistetaan, kunnostetaan, konservoidaan, valaistaan ja esim. joudutaan siirtämään katutöiden tieltä.
Käsittely
27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Otto Meri: Lisätään lausunnon toisen kappaleen perään virke: Lautakunta kuitenkin näkee yleisesti kannatettavana Lotta Svärd -järjestön
piirissä toimineiden vapaaehtoisten naisten työtä kunnioittavan muistomerkin saamisen kaupunkiin.
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Kannattaja: Sami Muttilainen
Lautakunta hyväksyi Otto Meren vastaehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi
Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi
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§ 249
V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton
sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista
HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sandra Hagman ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan sosiaalityön kotouttamistoiminnan edellytysten turvaamista ja voimavarojen mitoittamisen toimenpiteitä.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolta saatujen tietojen perusteella, että maahan saapuvien kansainvälistä suojelua
hakevien henkilöiden määrä on selvästi pienentynyt. Uudenmaan ELYkeskuksen maaliskuun alun tilastojen mukaan maahan oli alkuvuoden
2018 aikana saapunut 742 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä oli yli 30 000 ja vuonna 2016 hieman
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yli 5 600 henkilöä. On arvioitavissa, että maahan saapuneista noin neljäsosa saanee oleskeluluvan.
ELY-keskukset pyrkivät sijoittamaan maahan saapuneita tasaisesti
maan eri puolille. Suomessa kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä noin kolmasosa siirtyy kiintiöidylle kuntapaikalle. Pääosa kansainvälistä suojelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle.
Pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki saa muuttovoittoa muista kunnista tulevista oleskeluluvan saaneista kotoutujista. Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön arvion mukaan vuoden 2016 aikana Helsinkiin tuli kansainvälistä suojelua saavien piiristä noin 1 000 uutta kuntalaista ja muuttoliikkeen arvioidaan pysyvän tasaisena.
Sosiaali- ja terveystoimialan maahanmuuttoyksikön tehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskeluluvan saamisesta. Maahanmuuttoyksikön
asiakkaat tulevat turvapaikkaprosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itsenäisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpakolaisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat
ja heihin rinnastettavat henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 3 §:n mukaisia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden
palvelujen järjestämisessä monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien
prosessi on keskeinen. Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen
arvioinnilla kyetään järjestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.
Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen kuntapaikan saajille,
asunnon hankinnassa avustaminen, asumisen tuki, terveystarkastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit,
kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksikkö laatii
myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperusteesta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina ja TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeenmukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. Lisäksi
maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään perhekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen tavoitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumista lapset yksilöllisesti huomioon ottaen. Perhekartoituksen tekee työparina sosiaalityöntekijä ja psykologi haastattelemalla koko perhettä kotikäynnillä.
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Helsingin maahanmuuttajapalveluissa on lisätty voimavaroja vuosina
2017-2018, kun tarvetta on ilmennyt. Palveluissa on 4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 sosiaaliohjaajaa
(2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset ilman huoltajaa
saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (terveydenhuolto), 1
kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintaterapeutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut määräaikaisesti myös 2
psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.
Vuoden 2017 lopussa maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa oli 2 614
henkilöä (1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 oli erityisen tuen
tarpeessa olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, loput perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100. Lisäksi kahdeksan henkilöä oli ihmiskaupan uhreja ja 76
henkilöä paperittomia. Sosiaalityöntekijää kohden oli 137,5 asiakasta ja
94 ruokakuntaa. Asiakastyön asiakasmäärien jakoperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on lapsiperhe. Yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta ja 68,5 ruokakuntaa.
Sosiaali- ja terveystoimialalla arvioidaan jatkuvasti maahanmuuton sosiaalityössä ja kotouttamistoiminnassa tapahtuvia muutoksia sekä varaudutaan kohdentamaan voimavaroja. Nykyisellä strategiakaudella
myös mm. kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehtävät maahanmuuton kehittämistoimenpiteet tukevat monialaista yhteistyötä. Asiakkaan näkökulmasta maahanmuuton sosiaalityön ja kotouttamistoiminnan palvelujen saumaton kokonaisuus on tärkeä ja edellyttää toimialojen yhteistyön jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.03.2018 § 85
HEL 2017-011118 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta
poikkeavan lausunnon valtuutettu Sandra Hagmanin ja 17 muun valtuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja
saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi:
"Maahanmuuttoyksikön tehtävä
Maahanmuuttoyksikön perustehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi
asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille
kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskeluluvan saamisesta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat tulevat turvapaikkaprosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itsenäisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpakolaisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille
henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat ja heihin rinnastettavat henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 § mukaisia
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palvelujen järjestämisessä
monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien prosessi on keskeinen.
Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen arvioinnilla kyetään järjestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.
Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen ns. kuntapaikan saaville, asunnon hankinnassa avustaminen ja tuki asumisessa, terveystarkastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit, kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta,
psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksikkö laatii myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperusteesta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina
ja TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeenmukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin.
Lisäksi maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään
perhekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen
tavoitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumista lapset yksilöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaalityöntekijä ja psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko
perhettä.
Uudenmaan maakuntavalmistelussa kuvataan kotouttamistyötä seuraavasti:
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Monitoimijaisena työnä toteutettava työpari- ja tiimityöskentely perustuu
systeemiseen minitiimi-malliin. Minitiimin muodostaa kuntakohtaisin
eroin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja/palveluneuvoja/lähihoitaja, psykologi/psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja.
Sosiaalityöntekijä on nimetty vastuutyöntekijäksi jokaiselle asiakkaalle
ja hän vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja on asiakasprosessin omistaja. Työnjako tehdään minitiimissä asiakkaan palvelutarpeen arvion perusteella. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa yksi tai
useampi työntekijä. Tehtäväkuvien perusteella tehtävä työnjako toimii
lähtökohtana, kun pohditaan kuka minitiimin työntekijöistä kulloinkin
työskentelee asiakkaan kanssa. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä,
jolloin työskentelyssä korostuu lapsilähtöinen työskentely.
Maahanmuuttoyksikön nykyiset resurssit
Helsingin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstörakenne on seuraava:
4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16
sosiaaliohjaajaa (2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset ilman huoltajaa saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (terveydenhuolto), 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintaterapeutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut
määräaikaisesti myös 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.
Sosiaalityöntekijöitä oli ennen henkilöstön lisäämistä 10, mutta erillismäärärahalla vuonna 2016 lisättiin 10 sosiaalityöntekijää. Vuonna 2017
saatiin lisäksi yksi ja vuoden 2018 alusta toinen sosiaalityöntekijän virka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoituksella
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten jälkihuollon järjestämiseen. Sopimuksen mitoitus on yksi sosiaalityöntekijä 50 asiakasta kohti. Tämän lisäksi saatiin neljä muuta sosiaalityöntekijän virkaa. Kun nämä tänä vuonna tulleet viisi vakanssia on täytetty, sosiaalityöntekijöiden kokonaismäärä on 26.
Maahanmuuttoyksikön asiakasmäärät sosiaalityöntekijöiden määrään nähden
Maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa 31.12.2017 oli 2 614 henkilöä
(1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 on erityisen tuen tarpeessa
olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, loput perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100.
Lisäksi kahdeksan henkilöä on ihmiskaupan uhreja ja 76 henkilöä paperittomia. Työssä olevaa sosiaalityöntekijää kohden on 137,5 asiakasta ja 94 ruokakuntaa. Tämänhetkisen asiakastyön asiakasmäärien jakoperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on
lapsiperhe. Kun asiakasmäärä jaetaan nykyisellä 26 sosiaalityöntekijälPostiosoite
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lä, yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asiakasta
ja 68,5 ruokakuntaa.
Asiakasmäärän kasvun arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa,
kuinka paljon turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille myönnetään
oleskelulupia. Muista kunnista muutto Helsinkiin säilynee korkealla tasolla, vaikka oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vähentyisikin. Myös perheenyhdistämisten määrän muutokset heijastuvat
asiakasmäärien muutokseen. Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua.
Työskentely maahanmuuttoyksikössä tapahtuu edellä kuvatun systeemisen mallin mukaan, eikä sosiaalityöntekijä työskentele yksin perheen
tai henkilön kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa kuitenkin kunkin henkilön
palvelutarpeen arvioinnista ja työskentelyn yhteensovittamisesta monitoimijaisessa yhteistyössä. Perheen ollessa kyseessä on tärkeää huomioida perhekokonaisuuden lisäksi kunkin perheenjäsen yksilölliset tarpeet. Vaikka maahanmuuttoyksikköön on saatu sosiaalityöntekijöiden
lisäresursseja lisääntyneeseen tarpeeseen, arvioidaan sosiaali- ja terveystoimialalla jatkuvasti asiakastarpeiden muutoksia ja varaudutaan
tekemään tarvittaessa niiden edellyttämiä resurssimuutoksia.
Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää
resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan.
Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi
Hyvin hoidettu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttaminen lisää kotouttamisen piirissä olevien perheiden ja henkilöiden hyvinvointia ja terveyttä. Se auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja nopeuttaa heidän pääsyään koulutukseen ja työelämään."
Käsittely
27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella:
"Koska asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa, tulisi maahanmuutPostiosoite
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toyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja resurssit eivät välttämättä
vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä tämän sosiaalityön riittävää
resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisistä asiakastyön
määristä. Riittävä resursointi varmistaisi suunnitelmallisen sosiaalityön
onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
Kannattaja: jäsen Kati Juva
Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun
seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan
henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."
Kannattaja: jäsen Kati Juva
Vastaehdotus 3:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja
hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia.
Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä
asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella: "Koska asiakasmäärien ennustaminen
on vaikeaa, tulisi maahanmuuttoyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden.
Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja
resurssit eivät välttämättä vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä
tämän sosiaalityön riittävää resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaPostiosoite
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liohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön
tämänhetkisistä asiakastyön määristä. Riittävä resursointi varmistaisi
suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan."
Jaa-äänet: 4
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure
Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro,
Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Mari Rantanen
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan."
Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen
Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazonov,
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vastaehdotuksen äänin 12 - 1.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja
työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."
Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov
Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vastaehdotuksen äänin 9 - 4.
Jäsen Sandra Hagman jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Haluan
osoittaa eriävän mielipiteeni lautakunnan päätökseen olla ottamatta
kantaa maahanmuuttoyksikön resurssimitoituksiin, vaikka se oli valtuustoaloitteen tarkoitus, ja vaikka maahanmuuttoyksikön resurssit ovat
verraten muihin sosiaalityön ydinaloihin alimitoitetut. Huomiota ei ole
myöskään annettu työntekijöiden näkemyksille tai siihen että maahanmuuttoyksikön asiakaskunta on sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevia, jolloin resursseja pitäisi olla erityisen paljon. Toimialalta
saadun tiedon mukaan aikuissosiaalityössä on sosiaalityöntekijällä n.
80 asiakasta ja sosiaaliohjaajalla 120 asiakasta, mikä olisi hyvä mittari
pitää myös maahanmuuttoyksikön resurssit asiakasmäärien kasvun
myötä hallinnassa. Nyt lautakunnan lausunto ei ottanut kantaa resursseihin ja niiden saattamiseksi tarvittavalle tasolle, kuten oli valtuustoaloitteen henki."
13.03.2018 Pöydälle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579
sari.karisto(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(a)hel.fi
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§ 250
V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta
HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Maria Ohisalo ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärän rajoittamista 30 lapseen työntekijää kohden.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että sosiaalityöntekijöiden määrän riittävyys on tärkeää lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon laadukkaassa asiakastyössä.
Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden erilaisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioiPostiosoite
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da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Asiakasmäärä ei kuvaa pelkästään sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta.
Työntekijäkohtaisesti määritelty enimmäisasiakasmäärä voisi johtaa
mm. tilanteisiin, joissa suuren sisarussarjan asioiden hoitaminen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjestää työt huomioon ottaen
asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus.
Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaikutustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perheidensä ja läheistensä sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. Avoja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahdosta
riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset sijoitukset, huostaanotot sekä yhteydenpidon ja liikkumisvapauden rajoitukset.
Vuoden 2017 lopussa Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä on ollut keskimäärin 40 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Sijoituksen
sosiaalityössä on ollut keskimäärin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaalityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi
kuusikkokuntien vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat
Helsingissä.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen palveluja uudistamistyössä vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista saada sosiaalityötä
ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.
Lastensuojeluun jäävät jatkossa ainoastaan ns. suojelua tarvitsevat
lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat rakennemuutoksen
avulla vähentyneet vuonna 2017. Vuonna 2018 on tarkoitus lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöiden määrää. Sosiaalija terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä vähennetään avohuollon
sosiaalityön keskimääräistä asiakasmäärää ja tavoitteena on 30 lapsen
asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden.
Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon sosiaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa. Tehtävään ei sisälly tahdosta
riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella 30 lapsen keskimääräistä työntekijämitoitusta.
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Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisensa ja itsenäistymisensä
alussa ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät vastaavat nuoren palvelujen koordinoinnista ja suunnitelmallisesta työn varmistamisesta. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä selvitetään erittäin vahvaa tilapäistä tai pitkäkestoista tukea, vahvaa määräaikaista tukea ja kevyempää tukea tarvitsevien
nuorten määrät. Selvitykseen sisällytetään sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämät laskelmat ja ehdotukset sekä muut asiakasmitoitukseen ja kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Selvityksestä saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018 § 50
HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riittävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta.
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Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden erilaisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioida keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työntekijäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoitaminen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakasmäärä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjestää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työntekijän näkökulmasta.
Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaikutustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perheidensä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa.
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahdosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset sijoitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.
Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimäärin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaalityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asiakasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudistamista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut
suojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöiden määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmäärä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosiaalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laadukkaan lastensuojelun edellyttävän.
Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon sosiaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdosta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon
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sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lapsen keskimääräistä työntekijämitoitusta.
Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan.
Arjen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonaisvastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa tilapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräaikaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.
Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn.
Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat.
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuullinen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteutuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia."
Käsittely
27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää
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selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpideehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."
Kannattaja: jäsen Laura Nordström
Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään:
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 2019.”
Kannattaja: jäsen Katju Aro
Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja ovat
lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös
Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja
kotipalvelun parempi resursointi."
Kannattaja: jäsen Laura Nordström
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan
käsittelyyn."
Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel
Sazonov, Karita Toijonen
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Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva,
Laura Nordström, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 7 - 6.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo,
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 2019.”
Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen
Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström,
Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 6.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."
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Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov
Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva,
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuksen äänin 9 - 4.
13.02.2018 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161
sari.nieminen(a)hel.fi
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§ 251
V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen
HEL 2017-013030 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan
neuvoloiden osallistumista lukutaidon parantamiseen esimerkiksi Lue
lapselle -hankkeen mallin mukaisesti.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan vanhempien
kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Raskausaikana
perheitä tuetaan kasvamisessa vanhemmuuteen jakamalla tietoa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan kanssa
olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkielen käytPostiosoite
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töä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa tuetaan
vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen kielenkehitystä arvioidaan ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puheenoppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, www.otakoppi-ohjelma.fi.
Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokuntaisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyönä. Lue lapselle -hankkeessa
tuotettu materiaali, jossa on eri kieliversioita, on tarkoitus esitellä huoltajille neuvolassa Perheentuki-sivuilta kuuden kuukauden ikäisen ja 4vuotiaan lapsen terveystarkastuksissa. Myös paperista materiaalia voidaan asiakkaalle tulostaa tarvittaessa. Varhaiskasvatuksessa huoltajille
on tarkoitus esitellä materiaalia esimerkiksi 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kirjastoja on tarkoitus kannustaa kutsumaan esimerkiksi vuoden ikäiset helsinkiläislapset huoltajineen kirjastoon tutustumaan vauva- ja leikki-iän kielen ja puheen kehitystä tukeviin loruihin ja lukemiseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.01.2018 § 18
HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
esittelijän muutetun esityksen mukaisen lausunnon valtuutettu Emma
Karin ja 33 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien neuvolan
osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen:
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”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on jo lapsen ja vanhempien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät,
kun lapsen kanssa ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnellaan ja hänelle vastataan. Laulaminen, loruilu ja lukeminen tukevat tätä
kehitystä vauva- ja leikki-iässä.
Neuvolassa lapsen kehityksen vaiheita seurataan ja niistä puhutaan
vanhempien kanssa ennakoiden kaikissa terveystarkastuksissa. Raskausaikana perheitä tuetaan vanhemmuuteen kasvussa jakamalla tietoa mielikuvien merkityksestä, vauvan hoidosta, imetyksestä, vauvan
kanssa olemisesta ja rutiinien merkityksestä. Huoltajan oman äidinkielen käyttöä tuetaan. Lapsen synnyttyä neuvolan terveystarkastuksissa
tuetaan vuorovaikutusta, ohjataan lapsen kielen ja puheen kehittymisen
asioissa jokaisella tapaamiskerralla iän ja tarpeen mukaisesti. Lapsen
kielenkehitystä arvioidaan, ja tarvittaessa lapsi ohjataan puheterapeutin
arvioon ja mahdolliseen terapiaan. Monikulttuurisen kielen- ja puheenoppimisen tukena käytetään ohjauksessa mm. varhaiskasvatuksen
kanssa yhdessä tuotettua Ota koppi -materiaalia, joka löytyy sähköisenä www.otakoppi-ohjelma.fi .
Helsingin syntyvien ikäluokka on tällä hetkellä noin 7000 lasta/vuosi.
Neuvolatyössä on asiakaspalautteiden perusteella siirrytty yhä enenevässä määrin sähköisiin materiaaleihin, jotka tallennetaan Perheentuki
-sivustolle osoitteeseen www.hel.fi/perheentuki, josta asiakkaat pääsevät lukemaan niitä sähköisesti ja tarpeen tullen myös tulostamaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa
tuotettua materiaalia. Materiaalin eri kieliversiot auttavat helsinkiläisiä
perheitä lapsen kielen- ja puheenkehityksen tukemisessa, osoittamalla
lukemisen monimuotoisen merkityksen lapsen koko elämänaikaisessa
kehityksessä.
Lasten kielen- ja puheenkehitystä tuetaan Helsingissä monihallintokuntaisesti ja suunnitelmallisesti yhteisenä työnä. Lue lapselle -hankkeessa tuotettu materiaali tullaan jatkossa esittelemään huoltajille neuvolassa 6 kuukauden ja 4 vuoden terveystarkastuksissa Perheentuki-sivuilta,
mutta myös paperista materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle. Jokaisen neuvolaterveydenhoitajan huoneeseen laitetaan Lukumitta seisoen mitattavan pituusmitan yhteyteen. Tämä vahvistaa myös
muilla terveystarkastuskäynneillä lukemaan kannustamista. Varhaiskasvatuksessa huoltajille tullaan esittelemään materiaalia lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä esimerkiksi 3 vuoden iässä. Lisäksi ehdotetaan, että Helsingin kaupunginkirjastot kutsuvat esimerkiksi kaikki 1 vuoden ikäiset helsinkiläiset lapset huoltajineen kirjastoon tutustumaan loruihin ja lukemiseen, ja jakavat esitteitä tai näyttävät niitä
huoltajille Perheentuki-sivustolta.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Neuvolajärjestelmän kautta tavoitetaan kaikki perheet varhaisesta vaiheesta lähtien, myös heikoimmassa asemassa olevat lapset. Kun neuvolapalveluissa jaetaan tietoa jo varhaisessa vaiheessa ääneen lukemisen tärkeydestä ja sen merkityksestä esimerkiksi lapsen koulumenestykselle, vanhempien ymmärrys asiasta lisääntyy. Lapsen lukutaito
pääsee kehittymään, jos vanhemmat innostuvat lukemaan lapselleen
ääneen.”
Käsittely
30.01.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnon viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia toisen virkkeen loppuun tehtiin seuraava lisäys: "...mutta myös paperista
materiaalia voidaan tulostaa tarvittaessa asiakkaalle."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352
monica.lindberg(a)hel.fi
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161
sari.nieminen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 12
HEL 2017-013030 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. neuvoloiden osallistumisesta
lasten lukutaidon parantamiseen koskevasta valtuustoaloitteesta:
Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lukutaidon kehittymiselle on ratkaisevin ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu, kun lapselle luetaan. Lukemisella on myös myönteinen vaikutus
koulumyönteisyyteen ja -menestykseen. Pienten lasten vanhempien innostaminen lukea lapselleen ääneen ja valistaminen lukemisen tärkeydestä ovat tehokasta varhaista tukea.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja
valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. VarhaiskasvaPostiosoite
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tuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Lasten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä Lue lapselle -hankkeessa
toteutettua mallia ja materiaaleja. Pilottikunnissa Lukukeskuksen tuottamaa lukumittaa ja faktaesitettä on jaettu neuvoloissa kaikille yhden ikäluokan lapsille mm. syntyville vauvoille, puolivuotiaiden ryhmäneuvolassa ja 4-vuotisneuvolan laajassa tarkastuksessa. Faktaesitteitä on painettu myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, soraniksi, somaliaksi ja espanjaksi. Materiaalin avulla vanhempia voidaan valistaa lukemisen tärkeydestä. Lapselle lukeminen edistää lapsen kielellistä kehittymistä ja liittyy lapsen hyvään kasvuun.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ajatusta, että Helsingin neuvoloissa luodaan yhden ikäluokan lapsille yhtenäiset toimintamallit lukutaidon parantamiseksi yhdessä varhaiskasvatuksen-, neuvolan- ja
kirjastohenkilökunnan kanssa. Lue lapselle -mallia on hyvä hyödyntää
mm. valmiiden, useammille kielille käännetyn materiaalin takia.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 252
V 16.5.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta
HEL 2018-000645 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mari Rantanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kaupungin liikuntapalvelujen maksuttoman vapaakortin tarjoamista omaishoitajille hoitotyön fyysisen ja henkisen toimintakyvyn tueksi.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin
kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja
terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategiassa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vahvistamista ja
hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yhteistyönä.
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Helsingissä on yli 3 000 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Omaishoidon ja omaishoitajien jaksamisen tueksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä omaishoitajien omia
liikuntaryhmiä sekä omaishoitajien ja hoidettavien yhteisryhmiä.
Lisäksi omaishoitajat voivat osallistua esimerkiksi kaupungin monipuolisiin ohjattuihin lähiöliikuntaryhmiin lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin, joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Maksutonta liikuntaneuvontaa ja infoja sekä kesäisin ilmaista toimintaa mm. puistojumppia
on tarjolla eri puolilla Helsinkiä.
Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia alle 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset,
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet
on huomioitu maksuluokassa muut, jossa maksu on aikuisten hintaa
edullisempi.
Muut -hintaryhmä yhdessä lasten hintaryhmän kanssa tuo liikuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet. Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsymaksuista oli 51 % , muiden 38 % ja lasten 11 %. Pirkkolan uimahallissa aikuisten osuus oli 51 % , muiden 43 % ja lasten 6 %. Liikuntamyllyssä
aikuisten osuus oli 59 % , muiden 25 % ja lasten 16 %.
Omaishoitajille järjestetään omia liikuntaryhmiä ja kaupungin palveluissa on valittavissa edullisia liikuntamuotoja. Liikuntapalvelujen maksuttomuutta ei ole perusteltua laajentaa. Mahdollisten uusien alennettujen
tai maksuttomien ryhmien perustaminen on korvattava muiden ryhmien
hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla. Lisäksi mahdolliset alennus- tai maksuttomuusedut olisi huomioitava myös muissa palveluja
tuottavissa kaupunkikonsernin yksiköissä, kuten esimerkiksi Urheiluhallit Oy:ssä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.03.2018 § 62
HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia
tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin. Liikunnalla on tutkitusti merkittäviä myönteisiä fyysisiä, henkisiä ja
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Strategiassa korostetaan lisäksi liikunnan poikkihallinnollisen järjestämisen vahvistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri toimialojen välisenä yhteistyönä.
Liikuntapalvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita liikuntapalveluja,
joilla voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien
helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Poikkihallinnollisena tavoitteena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien tai korkean terveysriskin
väestöryhmille suunnattuja matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja liikuntaneuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin
eri toimijoiden kanssa. Helsingissä omaishoitajien liikkumista on tuettu
järjestämällä liikuntaryhmiä sekä erikseen omaishoitajille että yhtäaikaisesti omaishoitajille ja hoidettaville sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntapalvelujen yhteistyönä.
Uimahalli- ja kuntosalipalvelut ovat tällä hetkellä täysin maksuttomia alle 7-vuotiaille lapsille sekä sotaveteraaneille. Työttömät, eläkeläiset,
erityisryhmät, invalidit, opiskelijat, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet
on huomioitu maksuluokassa muut, jolloin maksu on aikuisten hintaa
edullisempi.
Muut -hintaryhmä yhdessä lapset -hintaryhmän kanssa muodostavat liikuntapaikasta riippuen uima- ja monitoimihallien tuotoista noin puolet.
Tammikuussa 2018 Itäkeskuksen uimahallissa aikuisten osuus pääsymaksuissa oli 51 %, muut 38 % ja lapset 11 %. Pirkkolan uimahallissa
aikuisten osuus oli 51 %, muut 43 % ja lapset 6 %. Liikuntamyllyssä aikuisten osuus oli 59 %, muut 25 % ja lapset 16 %.
Mahdollisten uusien alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulojen menetykset jouduttaisiin korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu katetavoite halutaan pitää ennallaan. Jos vastaavat päätökset ulotetaan
myös muihin kaupunkikonsernin yksiköihin, kuten esimerkiksi Urheiluhallit Oy:n palveluihin, joka tuottaa suurimman osan Helsingin uimahalPostiosoite
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lipalveluista, niin se lisännee ko. laitosten avustustarvetta. Lisäksi on
huomioitava, että omaishoitajien maksuttomien palveluiden toteuttaminen vaatii myös toimivan järjestelmän luomista kyseisiin etuihin oikeutettujen toteamiseksi.
Vuosien varrella useissa valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia liikuntapalveluja useille erilaisille kohderyhmille mm. yli 65-vuotiaille, yli
68-vuotiaille, yli 75-vuotiaille, työttömille, kotivanhemmille, lastensuojeluperheille, sotaorvoille ja toimeentulotukea saaville. Helsingissä on
vuoden 2018 alussa noin 3 200 sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa.
Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia liikuntapaikkoja, mm. lähiliikuntapaikkoja, ulkokuntoiluvälineitä, luistinratoja, joissa liikunnan harrastaminen
on maksutonta. Lisäksi ulkoilureitit, ladut ja uimarannat tuovat liikuntamahdollisuuksia jokaisen helsinkiläisen lähelle.
Liikuntaan aktivointi -palvelu järjestää lisäksi ohjattuja liikuntaryhmiä,
joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti korkean terveysriskin
kohderyhmille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Monipuolisiin
liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron lähiöliikuntapassin,
joka on voimassa neljän kuukauden ajan. Lisäksi kaupunki tarjoaa
maksutonta liikuntaneuvontaa ja liikuntainfoja sekä järjestää kesäisin
maksutonta liikuntatoimintaa mm. puistojumppia eri puolilla Helsinkiä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole perusteltua laajentaa liikuntapalvelujen maksuttomuutta koskemaan
omaishoitajia.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500
tuuli.salospohja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 72
HEL 2018-000645 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän muutetusta
ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Mari Rantasen ja 21
muun valtuutetun aloitteesta, jonka mukaan omaishoitajat voisivat käyttää Helsingin kaupungin liikuntapalveluja ilmaiseksi:
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"Helsingissä oli tammikuussa 2018 sopimuksen tehneitä omaishoidon
tukea saavia omaishoitajia yhteensä 3 204, joista alle 65-vuotiaiden
hoitajia oli 1 755 ja yli 65-vuotiaiden hoitajia oli 1 449.
Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki koostuu
hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä. Lakisääteiset vapaat voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautisena hoitona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana
palveluna. Kaupunki järjestää palvelut omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Sijaisomaishoitajan kuitenkin hankkii omaishoitaja itse ja kotiin annettavaa palvelua on saatavana vain palvelusetelillä.
Muita omaishoitajan jaksamista tukevia palveluja ovat: päivätoiminta,
omaishoidon toimintakeskusten palvelut (vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa), omaishoidon kotiavustajapalvelu (yli 65-vuotiaille), tuntilomitus
(alle 65-vuotiaille), sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus, harkinnanvarainen lyhytaikaishoito tai osavuorokautinen hoito.
Sosiaali- ja terveystoimialan eri puolella kaupunkia sijaitsevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa (12 kpl) järjestetään osin kaikille avointa
ohjattua toimintaa helsinkiläisille kotona asuville eläkeläisille ja työttömille. Palvelukeskuksissa toimii useita liikunta- ja harrasteryhmiä sekä
vertaistukiryhmiä.
Omaishoidon tuen toimintakeskukset (4 kpl) järjestävät muun ryhmätoiminnan lisäksi esim. liikuntaryhmiä, joihin omaishoitaja voi osallistua
yhdessä hoidettavan kanssa. Liikuntaa järjestetään myös omaishoitoperheiden esittämien toiveiden mukaan.
Sosiaali- ja terveystoimialalla on pitkät perinteet yhteistyöstä liikuntapalvelujen kanssa. Liikuntapalveluista on toteutettu liikuntaryhmiä, osallistuttu omaishoitajavalmennukseen sekä järjestetty muita liikunta-aiheisia tilaisuuksia.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla tuetaan kaupunkilaisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa omalta osaltaan mm. kuntalaisten liikunnasta,
liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista. Liikuntapalveluissa päätetään liikunnasta perittävistä maksuista.
Lautakunta katsoo, että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla
omaishoitoa ja omaishoitajan jaksamista tukeva elementti.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Liikunta on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia edistävä tekijä. Omaishoitajien jaksamista tukevat mm. erilaiset liikkumisen mahdollisuudet
sekä palvelut, jotka mahdollistavat omaishoitajille vapaapäivät."
Käsittely
13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystään siten, että lausunnossa esitetyt luvut omaishoitajien määrästä tarkastetaan ja korjataan teknisesti
pöytäkirjalle, koska omaishoitajien osuuksien yhteenlaskettu määrä ei
täsmää kokonaismäärän kanssa.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisätään: "Lautakunta katsoo,
että omaishoitajien liikunnan vapaakortti voisi olla omaishoitoa ja
omaishoitajan jaksamista tukeva elementti."
Kannattaja: jäsen Saku Etholen
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti
ilman äänestystä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715
merja.jantti(a)hel.fi
Riikka Haahtela, vs. vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
riikka.haahtela(a)hel.fi
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§ 253
V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien
alueen parantamisesta
HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pia Kopra ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Munkkiniemen puistotietä ympäristöineen parannettaisiin mm. valaistuksen ja päällysteiden osalta.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15
valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Munkkiniemen puistotie on osa Eliel Saarisen aikakauden arvokasta rakennettua
kulttuuriympäristöä. Puistokäytävällä on säilytetty historiallisille puistokäytäville ominainen sorapinta kävelylle. Käytävän kunto tarkastetaan
kevään mittaan. Asfalttipintaisen pyöräliikenteen käytävän kunto tarkistetaan Helsingin pyöräteiden kartoituksen yhteydessä.
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

17/2018

170 (253)

Asia/32
23.04.2018

Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän Munkkiniemen Puistotie
25:n asemakaavamuutoksen yhteydessä Laajalahdenaukiosta on tehty
liikennesuunnitelmaluonnos, joka sisältää pyöräilyn laatukäytävän eli
baanan reitin Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelman valmistelu
on vireillä. Parhaillaan on valmistelussa myös erillisiä hankkeita kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä raitiokiskojen sekä raitiovaunupysäkkien parantamiseksi.
Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 eikä edellytä vielä uusimista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153
HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edustava esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen
kaupunginosan sisääntuloportin.
Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen
materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin
päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen
käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Helsingissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kunPostiosoite
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nostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapintaisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.
Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää
nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteutuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuksista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole itse toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä
vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille.
Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, hankinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.
Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suunnittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuutokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikennesuunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän,
baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty
baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena
sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnittelussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodostamaa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongelmakohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja
tavoitteita ovat:
 Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyöräilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muotokieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan
tasoon
 pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,
 Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet rakennetaan valmiiksi aukion kohdalla
 raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan
 HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018
 HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta
Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnittelun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden
nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353
eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 254
V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana
HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n
kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin
lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin järjestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Aloite vastaa aikaisempaa aloitetta, jonka kaupunginvaltuusto katsoi
14.2.2018 § 44 loppuun käsitellyksi.
Kaupunginhallitus viittaa asiassa aikaisempaan vastaukseensa. Malmin
lentoaseman juhlavuoden tapahtuman olisi ehdotetun ajankohtansa
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vuoksi ollut helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Helsinki-päivään. Eri toimijat ovat voineet ilmoittautua mukaan päivän ohjelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Lisäksi
Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on ollut mahdollisuus hakea taide- ja
kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.
Helsinki-päivän ohjelmahaku päättyi 31.3.2018. Malmin lentoaseman
ystävät ry ei ole ilmoittautunut Helsinki-päivän ohjelmaan tai hakenut
tapahtuman järjestämiseen tuotantorahaa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee 6.4.2018
mennessä saapuneita kulttuuriavustushakemuksia kokouksessaan
31.5.2018. Malmiin lentoaseman ystävät ry ei ole hakenut avustusta
kevään 2018 avustushaussa. Kulttuuriavustusten syksyn 2018 valmistelu- ja päätöksentekoaikataulu julkaistaan myöhemmin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903
saila.machere(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 255
V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta
HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua
tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Helsingin talousarvioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Tasa-arvotoimikunnalta on saatu aloitteen johdosta lausunto
18.1.2018. Tasa-arvotoimikunta toteaa, että sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmän soveltamisesta osana Helsingin kaupungin talousarvioprosessia pidetään suositeltavana. Tasa-arvotoimikunta pitää sePostiosoite
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kä sukupuolivaikutusten arvioinnin että sukupuolitietoisen budjetoinnin
menetelmiä tärkeinä keinoina saada lisätietoa ja ohjata sukupuolten tasa-arvon edistämistä Helsingissä ja suosittelee edellä mainittujen toimenpiteiden hyväksymistä.
Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että Helsingin kaupungin tulee
muiden tasa-arvotoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kehittää sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä. Käyttöönotto edellyttää
koulutusta ja resursointia kaupungin toimialoilla sekä koko kaupunkikonsernissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä osana talous- ja
suunnitteluprosessissa tulisi selvittää tarkemmin taloushallinnon ja tasa-arvon koordinoinnin yhteistyönä.
Sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä mahdollistamiseksi tulisi
kehittää sukupuolivaikutusten arviointia ja sen hyvää dokumentointia.
Kuntien tulisi budjetteja laadittaessa mahdollistaa sukupuolten eri tarpeiden parempi huomioonottaminen kuntapolitiikan toteuttamisessa ja
palvelujen järjestämisessä. Tämä voidaan toteuttaa osoittamalla määrätty osa budjetista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, kohdistamalla sukupuolitietoinen budjetointi hyvinvointipalveluihin, arvioimalla olemassa oleva budjetti tasa-arvonäkökulmasta ja arvioimalla miten palveluihin osoitetut määrärahat kohdentuvat sukupuolittain.
Helsingin kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman
osana hyväksyttiin kyseisen kauden aikana laadittava tasa-arvon edistämisohjelma. Ao. strategiaohjelman mukaan kaupunki järjesti henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen
työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Helsingin kaupungin palveluissa on edistetty tasa-arvoa kunkin palvelun
omista lähtökohdista tai toteutettu Helsingin kaupungin palvelujen tasaarvosuunnitelman painopisteitä. Suunnitelman kymmenestä tasa-arvon
edistämisen painopisteestä yhden toteutusta on tarkastusvirasto arvioinut vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa ja todennut siinä edetyn pääosin hyvin.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 mainitaan muun muassa seuraavasti: "Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä
periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan
sukupuolivaikutusten arviointi." Sukupuolten tasa-arvon edistämisen
tueksi esitetty tutkimuspohjainen hanke on perusteltu. Tutkimuspohjaisen hankkeen etuna on se, että keskeisimmät sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät käsitteet tulee määriteltyä huolellisesti. Hanke on
käynnistynyt keväällä 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian tasa-arvo- ja tutkimustoimintojen koollekutsuma projektiryhmä. Projektiryhmässä on edustettuna kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöstöä sePostiosoite
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kä kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaikki toimialat osallistetaan
hankkeeseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan sisältyy jo sukupuolivaikutusten arvioinnin toteuttaminen
ja se toteutetaan liikuntapalvelukokonaisuudessa.
Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunkistrategiassa on lisäksi
maininta, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki.
Toimivuus rakentuu strategian mukaan tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle.
Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
V 16.5.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17)
HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1
merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti (AKS) 17 lautakunnan
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelijaasuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m²,
12/2017, ind. 1935).
Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei
peritä vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaavan muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Liitekartta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksen saaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018.
Kaavamuutosalueelle sijoittuu muun ohella opiskelija-asumiseen tarkoitettu suunniteltu tontti (AKS) 22585/17, jonka rakennusoikeus on 5 400
k-m². Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy
Osakunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista
22585/7 ja 12. Lisärakennusoikeus mahdollistaa yhden rakennuksen
rakentamisen.
Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että lisärakennusoikeudelle vahvistetaan vuokrausperusteet.
Esittelijän perustelut
Varauspäätös
Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 § 165 varata Helsingin kaupungin
22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17
valtion tukemien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019
saakka Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus 2858847-5).
Vuokraukset
Tontit 22585/7 ja 12 ovat kaupungin omistuksessa. Tontti 22585/7 on
vuokrattu Kiinteistö Oy Osakunnalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 8453 opiskelija-asuntolaa varten 31.12.2030 saakka ja
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tontti 22585/12 on vuokrattu Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 8674 opiskelija-asuntolaa varten
31.12.2030 saakka.
Poikkeamispäätös, asemakaava- ja tonttitiedot
Vallilan pohjoisosaa koskeva asemakaavan muutos on vireillä ja se on
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle toukokuussa 2018.
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on alueen kehittäminen ja maankäytön tehostaminen täydennysrakentamisen keinoin. Tonteille
22585/7 ja 12 on kaavoitettu lisärakentamisoikeutta noin 5 400 k-m² siten, että sille muodostetaan oma tontti 17. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 16.5.2017 § 252 myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen,
jolla mahdollistetaan lisärakentaminen tonttien 2258/7 ja 12 alueille.
Suunniteltu tontti 17 muodostuu kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Osakunnalle ja Kiinteistö Oy Rautalammintie 5:lle vuokratuista tonteista
22585/7 ja 12.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Tonttien 22585/7 ja 12 alueelle kaavoitettavan lisärakennusoikeuden
(uusi suunniteltu tontti 22585/17) vuokran esitetään määräytyvän seuraavasti:
Tontin (AKS) vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelijaasuntotuotannon osalta 34 euroa. Valtion tukemaan asuntotuotantoon
toteutettavan tontin hinnasta on neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)kanssa. ARA pitää esitettyä hintaa sen antamien
ohjeistusten mukaisena ja hyväksyttävänä.
Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 658 euroa (alennettu ARA-hinta vastaa noin 530 euroa). Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,63 euroa/asm²/kk (alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,1 euroa/as-m²/kk).
Tulevan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei
peritä vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaavan muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolaiPostiosoite
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naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaan
asuntotontin
vuosivuokra on 4 % tontin ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Vuokran määrittelyssä on huomioitu tontin sijainti hyvien kulkuyhteyksien varressa valmiissa kaupunkirakenteessa hyvien palveluiden äärellä. Lisäksi vuokran määrittelyssä on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Vuokran määrittelyssä on huomioitu vertailutietona läheisen korttelin 22556 tontille 3 vahvistetut vuokrausperusteet
(kaupunginvaltuusto 29.8.2012 § 231) Vuoden 2012 jälkeen tapahtunut
maanarvon kehittyminen on otettu huomioon vuokran määrittelyssä.
Vertailutietona tontin vuokrausperusteiden osalta voidaan todeta, että
kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 § 231 oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 22. kaupunginosan (Vallila) asemakaavamuutokseen nro 11936 merkityn tontin (AK) 22556/3 siten, että tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin
"lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä ARA) tukemien
asuntojen osalta 30 euroa.
Lopuksi
Ehdotus vuokrausperusteiksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Liitekartta

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet
Ote
Varauksen saaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 19.03.2018 § 165
HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus varasi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Ytunnus 2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion
tukemien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion
tukemana vuokra-asuntotuotantona.
2
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunnitellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallintaan.
Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi varauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa niiden ehtoja ja määräyksiä.
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Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, varauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan
muutos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.
Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin toteuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopimusten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asiaan
liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
3
Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja lohkomista.
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken
varausajan.
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Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
4
Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja määräyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaavamääräyksiä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten
yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.
5
Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.
6
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa
oleville tiloille tai rakenteille.
Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva teknisen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
7
Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista
suunnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä raPostiosoite
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sitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa.
Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttäviksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
8
Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin
liitteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- ja
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.
9
Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varausehtoja.
B
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan päättämään
varausehtojen vähäisistä muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 14
HEL 2018-000365 T 10 01 01 00

Rautalammintie 3-5

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi Kiinteistö Oy Rautalammintien Huipulle (Y-tunnus
2858847-5) Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunnitellun tontin 17 valtion tukePostiosoite
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mien opiskelija-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin ehdoin:
1
Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa opiskelijoille suunnattuna valtion
tukemana vuokra-asuntotuotantona.
2
Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen
edellyttää muun ohella alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen
tulemista voimaan sekä alueeseen nykyisellään kohdistuvien tonttien
22585/7 ja 12 maanvuokrasopimusten muuttamista siten, että suunnitellun tontin 22585/17 mukainen alue vapautetaan kaupungin hallintaan.
Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen
edellyttämistä rakennusten purku- ja muista toimenpiteistä. Lisäksi varauksensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki
hankkeen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa niiden ehtoja ja määräyksiä.
Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
kuten suunnittelukustannuksista ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, että hanketta koskevat luvat
eivät tule lainvoimaisiksi tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy, varauksensaajan hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan
muutos ei tule voimaan, tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi
taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy ja estyy.
Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tontin toteuttamisen edellytyksenä oleva tonttien 22585/7 ja 12 vuokrasopimusten muuttamista koskeva päätös / koskevat päätökset tai muu asiaan
liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
3
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Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea tonttijakoa ja lohkomista.
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle
varatun alueen ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään tälle varatun alueen suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausaikana
ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta,
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.
Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken
varausajan.
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.
4
Varauksensaajan tulee noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan
16.5.2017 (§ 252) myöntämän poikkeamispäätöksen ehtoja ja määräyksiä, alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen kaavamääräyksiä sekä mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten
yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvittavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.
5
Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa
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tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.
6
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava olemassa
oleva maanalainen väestönsuojatila suoja-alueineen. Rakentaminen ei
saa vaarantaa väestönsuojan suojakäyttöä. Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa
tai rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten tilojen sijainti ja
rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa
oleville tiloille tai rakenteille.
Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava alueella oleva teknisen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai
louhia siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
7
Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sopimaan kaikista
suunnitellun tontin 22585/17 toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien 22585/7 ja 12 sekä tarvittaessa
myös muiden tonttien ja yleisten alueiden kanssa.
Varauksensaajan tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttäviksi. Kaupunki ei vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
8
Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin
liitteenä 2 olevaa Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun 7.11.2017 päivättyä toimintaohjetta Kaivu- ja
louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.
9
Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varausehtoja.
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B
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa lautakunnan päättämään varausehtojen vähäisistä
muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.
C
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) liitekarttaan 1 merkityn korttelin nro 22585 suunniteltu tontti
(AKS) 17 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080
saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin (AKS) 22585/17 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman opiskelijaasuntotuotannon osalta 34 euroa (nykyarvo noin 658 euroa/k-m²,
12/2017, ind. 1935)
Tulevaan asemakaavan muutokseen merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei
peritä vuokraa.
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien muiden tulevan asemakaavan muutoksen mukaisten pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen
osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan soveltuvien osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
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Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889
tiina.aitta(a)hel.fi
Miia Pasuri, Tiimipäällikkö (asuntotontit), puhelin: 09 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 257
Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille
HEL 2018-003301 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 33,
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille yhteensä enintään 10 000 000 euron suuruisen lainan, seuraavin ehdoin:
Lainan käyttötarkoitus: Laina käytetään Minervaskolanin peruskorjauksen rahoittamiseen.
Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden
kuluessa lainan nostosta.
Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on peruskorko lisättynä 0,35
% marginaalilla, mutta kuitenkin aina vähintään 2 % vuotuista korkoa.
Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta.
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat lainaasiakirjat.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

KOy hallituksen päätös

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
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Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Minervaskolan on osoitteessa Apollonkatu 12 sijaitseva noin 180 oppilaan ruotsinkielinen peruskoulu, joka toimii vuonna 1926 rakennetussa
arvokiinteistössä. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen ja jää
edelleen kaupungin koulukäyttöön. Minervaskolanin alakoulun rinnalle
avataan remontin jälkeen ruotsinkielinen päiväkoti ja koulun piha-alueet
kunnostetaan vastaamaan uutta tilannetta. Kiinteistö on Kiinteistö Oy
Helsingin toimitilojen hallinnassa.
Kaupunginvaltuusto päätti 28.02.2018, § 53 myöntää talousarvion alakohtaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, 10 000 000
euron määrärahan Minervaskolanin peruskorjaukseen. Määräraha siirrettiin ylityssoikeutena vuonna 2017 käyttämättä jääneistä, talousarviokohdan 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, määrärahoista
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

KOy hallituksen päätös

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 258
Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muuttaminen
HEL 2018-004101 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti jatkaa Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle
11.1.1999, 19 § myöntämänsä lainan takaisinmaksuaikaa kahdella
vuodella ja siirtää vuosien 2018-2019 lyhennyserät, yhteensä
27 003,48 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on tarjonnut musiikin opetusta jo yli 30
vuoden ajan. Opistossa toimii myös musiikkileikkikoulu ja oppilaita on
yhteensä 500. Musiikkiopisto toimii Lassilassa erittäin hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto osti vuonna 1999 toimitilat Lassilassa
sijaitsevasta Kiinteistö Oy Pallotalosta. Kaupunginhallitus myönsi
11.1.1999, 19 § toimitilojen ostamiseen 15 vuoden mittaisen tasalyhenteisen lainan. Lainan vakuutena olivat Koy Pallotalon osakkeet 11338Postiosoite
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15898. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007, 16 § lykätä kahta lainan lyhennystä ja pidentää laina-aikaa 30.11.2020 asti. Lainan saldo on tällä
hetkellä 40 505,22 euroa.
Kiinteistö Oy Pallotalo on joutunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen
yhtiön suurimman osakkaan talousvaikeuksien vuoksi. Hakijan mukaan
yhtiöstä 49 % omistava osakas ei ole maksanut vastikkeitaan kolmeen
vuoteen ja on todettu varattomaksi. Kiinteistö Oy:n yhtiökokous on tehnyt päätöksen tilojen hallintaan otosta ja tiloja on yritetty myydä ja
vuokrata tuloksetta yli kahden vuoden ajan. Muut osakkaat joutuvat
vastaamaan yhtiön taloudesta ja vastikkeista yhteisvastuullisesti. Musiikkiopisto on 21 % omistusosuudella Koy Pallotalon toiseksi suurin
osakas ja opiston ylimääräisten vastikkeiden yhteismäärä vuoden 2018
osalta on 78 750 euroa.
Musiikkiopisto yrittää edelleen osaltaan aktiivisesti ratkaista kiinteistöosakeyhtiön ongelmaa ja tarvitsee oman taloutensa vakauden varmistamiseen kaupungin myöntämän lainan lyhennysten lykkäystä seuraavan kahden vuoden osalta. Laina-aikaa pidennettäisiin vastaavasti kahdella vuodella 30.11.2022 saakka.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Luoteis-Helsingin musiikkiopisto

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
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§ 259
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018
HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus oikeutti liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset
jäsenet tekemään virkamatkan Müncheniin ja Nürnbergiin, Saksaan
26.4.–27.4.2018.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on 29.1.2018 § 50 hyväksynyt luottamushenkilöiden
virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi erityisestä perustellusta syystä päättää liikenneliikelaitoksen johtokunnan
virkamatkoista, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolelle.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista.
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Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on
noin 558 euroa/henkilö.
Virkamatkalla tutustutaan mm. Münchenin ajankohtaiseen uuteen raitiovaunukaluston hankintaan, Nürnbergin metron automatisointiprojektiin, sekä tavataan Münchenin ja Nürnbergin joukkoliikenneviranomaisten ja -operaattorien ylintä johtoa. Virkamatka lisää osallistujien toimialan tuntemusta sekä antaa ajankohtaisen ja yksityiskohtaisen kuvan sekä metro- että raitioliikenteen käynnissä olevista hankkeista. Matka voidaan toteuttaa niin, että lyhyen matka-ajan puitteissa voidaan tutustua
useaan kohteeseen ja liikennemuotoon.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Johtokunnan Saksan matkan 26.-27.4.2018 ohjelma ja osallistujat

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 05.04.2018 § 48
HEL 2018-003263 T 00 00 02

Päätös
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikenneliikelaitoksen johtokunnan varsinaiset
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jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Müncheniin ja Nürnbergiin
26.4. – 27.4.2018.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.
Virkamatkasta on laadittava matkalasku välittömästi tai viimeistään
kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.
Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan liikenneliikelaitoksen käyttövaroista.
Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on
noin 558 euroa/henkilö.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

17/2018

198 (253)

Asia/39
23.04.2018

§ 260
Myyntiperusteiden määrittäminen asuntotonteille (Mellunkylä, Kontula kortteli 47167)
HEL 2018-003169 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan myymään
47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelista (AK) 47167 muodostettavat
tontit seuraavin ehdoin:
1
Tonttien kauppahinta kaikkien tonteille toteutettavien pääkäyttötarkoitusten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähintään 540 euroa/k-m2.
Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti. Vertailukohteena pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 2/2018, 1935. Siten kauppahinta perustuu aina vähintään 540 euron kerrosneliömetrikohtaiseen hintaan.
Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tonttijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mukaan, mikäli rakennusluvan osoittamaa toteutettavaa kerrosalaa on
asemakaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahinnan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mukaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisä-kauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita. Mikäli poikkeamispäätökseen tai asemakaavan
muutokseen merkitty rakennusoikeus on korkeampi kuin rakennuslupaan merkitty rakennusoikeus, kaupungilla on oikeus periä kaikissa eri
tilanteissa li-säkauppahintaa poikkeamispäätökseen tai asemakaavan
muutokseen merkityn korkeamman rakennusoikeuden mukaan.
2
Tontit myydään Fira Oy:lle taikka Fira Oy:n määräämälle ja kaupungin
hyväksymälle yhteistyökumppanille.
3
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Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin ehtoihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asuntokäytössä rakennusten käyttöönotosta lukien.
4
Muilta osin edellä mainittujen tonttien kaupoissa noudatetaan kaupungin yleisesti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Korttelien 47167 ja 47168 viitesuunnitelma
Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
Tonttijako 13073

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Varauksen saaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kortteli 47167 on varattu vuoden 2015 yleisellä varauskierroksella Fira
Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten vapaarahoitteisten vuokra- tai omistusasuntojen suunnittelua varten. Tällä päätöksellä vahvistetaan myyntiperusteet kaikille korttelin
47167 tonteille.
Korttelin luovuttaminen myymällä perustuu kaupunginhallituksen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen luovutusmuotoa koskevaan päätökseen 1.3.2010 § 251 sekä kaupunginhallituksen maanmyynnin edistäPostiosoite
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misen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevaan päätökseen 9.6.2014
§ 683.
Korttelin tontit myydään varauksensaajan Fira Oy:n määräämälle ja
kaupungin hyväksymälle yhteistyökumppanille tai Fira Oy:lle.
Korttelin tonttien myynnistä laaditaan erikseen kiinteistökaupan esisopimus ja lopulliset kauppakirjat myöhemmässä vaiheessa.
Esittelijän perustelut
Varauspäätös ja suunnitelmat
Kaupunginhallitus varasi 23.11.2015 § 1141 Fira Oy:lle Mellunkylän
Kontulasta tontit 47167/1-3 ja 47168/1 kumppanuuskaavoitusta ja
asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 saakka.
Varausaikaa on jatkettu maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun päällikön erillisellä päätöksellä 6.4.2018 (14§) 31.12.2018 saakka.
Kaupunginhallituksen tekemän varauspäätöksen mukaan tonttien
asuinrakennusoikeudesta noin 1/3 tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona eli asumisoikeusasuntoina, hintakontrolloituina omistusasuntoina tai opiskelija-asuntoina ja noin 2/3 vapaarahoitteisena vuokra- tai omistusasuntoina. Korttelin 47167 tontit tultaneen toteuttamaan
asuinrakennusoikeuden 2/3 osan osalta kokonaisuudessaan vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona. Lisäksi voidaan todeta, että kortteli 47168 toteutetaan varauspäätöksen mukaisesti välimuodon tuotantona eli asumisoikeusasuntoina, hintakontrolloituina omistusasuntoina
tai opiskelija-asuntoina.
Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään mahdolliset yhteistyökumppanit sekä viite- ja konseptisuunnitelman tontit-yksikössä (entinen
kiinteistöviraston tonttiosasto).
Varauksensaajalle ei ole vielä hyväksytty yhteistyökumppaneita.
Viitesuunnitelma on liitteenä 1.
Ostaja
Korttelin tontit myydään Fira Oy:n harkinnan mukaan sen osoittamalle/osoittamille ja kaupungin hyväksymille yhteistyökumppanille/yhteistyökumppaneille tai Fira Oy:lle.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Korttelia 47167 koskee kaupunginvaltuuston 7.6.2017 § 285 vahvistama ja 28.7.2017 voimaan tullut asemakaavan muutos nro 12088. MaiPostiosoite
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nitun asemakaavan mukaisesti kortteli 47167 on asuinkerrostalojen
korttelialuetta (AK). Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 2.
Korttelin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 14 400 k-m2, josta asumiseen osoitettua tilaa on 14 145 k-m2 ja monikäyttötilaa 255 k-m2.
Kortteliin on hyväksytty tonttijako nro 13073. Sen mukaan kortteli jakautuu kolmeksi tontiksi 3, 4 ja 5. Tonttijakokartta on liittenä 3.
Luovutusmuoto
Korttelin luovuttaminen myymällä perustuu kaupunginhallituksen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen luovutusmuotoa koskevaan päätökseen 1.3.2010 § 251 sekä kaupunginhallituksen maanmyynnin edistämisen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevaan päätökseen 9.6.2014
§ 683.
Tonttien myynti edesauttaa osaltaan kaupungin maanmyyntitavoitteiden täyttymistä.
Ehdotetut myyntiperusteet
Korttelin 47167 tonttien kauppahinta kaikkien tonteille toteutettavien
pääkäyttötarkoitusten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähintään 540 euroa/k-m2.
Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti.
Indeksin muutoksesta otetaan huomioon vain nousu. Siten kauppahinta
perustuu aina vähintään 540 euron kerrosneliömetrihintaan. Vertailukohteena pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 2/2018, ind. 1935.
Perusteena on virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100”
pisteluku 100.
Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tonttijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mukaan, mikäli rakennusluvan osoittama toteutettava kerrosalaa on asemakaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahinnan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mukaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisäkauppahinnan perimiseen koskee
myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita.
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Esitetty hinta perustuu ulkopuolisten arvioijien lausuntoihin (Newsec
Valution Oy 22.12.2016 ja Catella Property Oy 10.4.2017, päivitetty
5.12.2017). Esitetty hinta on hankittujen arviolausuntojen perusteella
käypä. Arviolausunnoissa on huomioitu tontin maanalainen pysäköintiratkaisu sekä tontin metroraiteen läheisyydestä johtuva tavanomaista
vaikeampi rakennettavuus arvoa vähentävinä tekijöinä.
Korttelin tonttien myyntihinta on esityksen mukaan yhteensä noin 7,8
miljoonaa euroa.
Lopuksi
Korttelia koskeva hanke on Kontulan alueelle erittäin positiivinen ja toivottu uudistus. Myynti on luovutusmuotona paitsi edellä mainittujen
kaupunginhallituksen periaatepäätösten mukainen myös hankkeen toteuttajan puolesta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Myyntiä luovutusmuotona on siten pidettävä perusteltuna myös hankkeen toteutumisen
ja alueen kehittymisen näkökulmasta.
Arviolausunnot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 § 1 mom.
17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin
kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä
ne ovat saatavissa kokouksen sihteeriltä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Korttelien 47167 ja 47168 viitesuunnitelma
Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta
Tonttijako 13073

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Varauksen saaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 174
HEL 2018-003169 T 10 01 01 02

Keinulaudantie

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan myymään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelista
(AK) 47167 muodostettavat kaikki tontit:
1
Tonttien kauppahinta kaikkien tontille toteutettavien pääkäyttötarkoitusten (asuin-, monikäyttö- ja muut tilat) osalta on vähintään 540 euroa/km2.
Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että kauppahinta
tarkistetaan kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti. Vertailukohteena pidetään elinkustannusindeksin pistelukua 2/2018, 1935. Elinkustannusindeksin muutoksesta
otetaan kuitenkin huomioon vain sen nousu. Siten kauppahinta perustuu aina vähintään 540 euron kerrosneliömetrikohtaiseen hintaan.
Kunkin tontin kauppahinta määräytyy vähintään asemakaavassa / tonttijaossa tontille osoitetun kerrosalan mukaan tai rakennusluvan mukaan, mikäli rakennusluvan osoittamaa toteutettavaa kerrosalaa on
asemakaavan tai tonttijaon osoittamaa kerrosalaa enemmän.
Kaupungilla on oikeus periä tonteista lisäkauppahintaa, mikäli myydylle
tontille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan kauppahinnan perusteena olevaa kerrosalaa enemmän pääkäyttötarkoitusten mukaista kerrosalaa. Mainittu oikeus lisä-kauppahinnan perimiseen koskee myös poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen mahdollistamia lisärakentamistilanteita. Mikäli poikkeamispäätökseen tai asemakaavan
muutokseen merkitty rakennusoikeus on korkeampi kuin rakennuslupaan merkitty rakennusoikeus, kaupungilla on oikeus periä kaikissa eri
tilanteissa li-säkauppahintaa poikkeamispäätökseen tai asemakaavan
muutokseen merkityn korkeamman rakennusoikeuden mukaan.
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2
Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin ehtoihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asuntokäytössä rakennusten käyttöönotosta lukien.
3
Muilta osin edellä mainittujen tonttien kaupoissa noudatetaan kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.
B
Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikön tekemään korttelin 47167 tonteista kiinteistön kauppakirjat ja tarvittaessa kiinteistökaupan esisopimuksen korttelin varauksensaajan tai tämän määräämän kanssa kaupunginhallituksen päättämien ehtojen mukaan edellyttäen, että kaupunginhallitus päättää esitysehdotuksen kohdassa A tarkoitetuista myyntiperusteista.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 261
Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä
HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen avustuspäätöstä
22.1.2018, 27 §.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianomainen

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa
vuodelle 2018. Avustushakemus jätettiin määräaikaan menneessä.
Haetun avustuksen käyttötarkoituksena oli toteuttaa kenttäkierroksia,
luentoja, tapahtumia sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen luomaa malmiairport.fi lentoasemaportaalia.
Kaupunginhallitus päätti 22.1.2018 (§ 27) hylätä Malmin lentoaseman
ystävät ry:n avustushakemuksen sillä perusteella, että lentokentän toiminta tulee loppumaan lähivuosina.
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Malmin lentokentän ystävät ry. teki oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 22.1.2018 § 27. Yhdistys vaatimuksessaan
pyytää, että kaupunginhallitus käsittelee asian uudestaan epäasiallisen
hylkäysperusteen johdosta ja muuttaa päätöstään niin, että Malmin lentoaseman ystävät ry:lle myönnetään anottu toiminta-avustus vuodelle
2018. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että yhdistys tekee
työtä Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristökohteiden vaalimiseksi ja suojelemiseksi. Lisäksi yhdistys kerää, tutkii ja ylläpitää arkistoa lentoaseman historiasta. Malmin lentoaseman ystävät
ry. järjestää tutustumiskäyntejä, ylläpitää ja varmistaa paikan elävöittämistä.
Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa ja
osoitettu oikealle viranomaiselle.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty alkuperäiseen avustushakemukseen verrattuna uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.
Kaupunginhallituksen päätös on tehty asianmukaisin perustein eivätkä
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut anna aihetta avustushakemusta koskeneen hylkäävän päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että kaupunginhallituksen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet
1

Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Asianomainen
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Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 27
HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2018 talousarvion
kohdalta 13002 yhteensä 852 200 euroa seuraavasti:
Hakija
Alvar Aalto –säätiö
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.
Helsingin Polkupyöräilijät ry.
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.
Helsinki Hacklab ry.
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.
Hyötykasviyhdistys ry.
Jyty Helsinki ry.
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs
Malmin lentoaseman ystävät ry.
Norr om Stan rf.
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.
Suomen Retkeilymajajärjestö ry.
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi
Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi
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0
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Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi
Kaikki yhteensä

84 211
852 200

Käsittely
22.01.2018 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs
Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvudstadsbladet-lehden.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
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§ 262
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen
Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12452 (tontti 92-42-48-1)
HEL 2018-000345 T 10 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään
tontin 91-42-48-1 omistajan Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n (jatkossa
maanomistaja) kanssa liitteen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.
B
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemän siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kulosaaren keskustassa Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien risteyksessä on valmisteilla asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katutason liiketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla kolmella asuinkerrostalolla.
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Kaavamuutoksesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten
maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685
tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.
Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 2 135 000 euron rahakorvauksen ja luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 241 m² suuruisen alueen.
Esittelijän perustelut
Asemakaava muutosehdotus
Nykytilanne ja maanomistus
Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 42. kaupunginosan
(Kulosaari) korttelin 42048 tonttia 1 sekä katu- ja puistoaluetta osoitteessa Svinhufvudintie 1.
Kulosaaren Ostoskeskus Oy omistaa kyseisen tontin 91-42-48-1.
Alueella on voimassa asemakaavan nro 4868 , joka on vahvistettu
17.1.1961. Asemakaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta. Tontin rakennusoikeus on 2 437 k-m². Rakennusoikeutta on käytetty 2 973 k-m².
Muutosehdotuksen sisältö
Kaupunkiympäristölautakunta on 3.10.2017 § 129 esittänyt kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 hyväksymistä.
Muutosehdotuksessa tontti 91-42-48-1 kuulu asuin- ja liikerakennusten
korttelialueeseen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Tontin
asuinrakennusoikeus on enintään 7 100 k-m² ja liiketilojen vähimmäismäärä 1 030 k-m². Noin 241 m² suuruinen alue tontista on merkitty kuulumaan katuaukioon.
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys sekä asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 kartta ovat oheismateriaalissa.
Maankäyttösopimus ja esisopimus
Kaavamuutos korottaa tontin 91-42-48-1 arvoa merkittävästi, joten
maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685
tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimus ja esisopimus.
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Maankäyttökorvaus
Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 2 135 000
euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille tontista 91-42-48-1 noin
241 m² suuruisen alueen katuaukioon.
Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.
Lopuksi
Sopimus ja esisopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Sopimus ja esisopimus

1
2

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 03102017
Asemakaavaehdotus 12452

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 58
HEL 2018-000345 T 10 01 00

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään tontin 91-42-48-1 omistajan Kulosaaren
Ostoskeskus Oy:n kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.
Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
(MA142-2)
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442
tapio.laalo(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 263
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen
Oulun Rakennusteho Oy:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12440 (Veräjämäki, Maaherrantie)
HEL 2018-000864 T 10 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään
Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) määräalan 91-422-6-58-M502 omistajien Asunto Oy Ogelin Verso I-VI c/o
Oulun Rakennusteho Oy (jäljempänä maanomistaja) kanssa liitteen 1
mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.
B
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemän niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sopimusluonnos
Kartta aluejärjestelyistä

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Oulunkylän Veräjämäessä Maaherrantien ympäristössä on valmisteilla
asemakaavan muutos, joka mahdollistaa 10 150 k-m² uutta asuntokerrosalaa nykyiselle varikkoalueelle.
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Kaavamuutoksesta seuraa alueen yksityiselle maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.
Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 1 734 000 euron rahakorvauksen ja luovuttaa korvauksetta yhteensä noin 2 664 m²:n suuruiset yleiset alueet.
Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu toteuttamaan noin 1 350 k-m²
Ara-asuntotuotantoa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden saavuttamiseksi.
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajan
välillä aluejärjestelyjä, joista on samalla neuvoteltu esisopimus. Maanomistaja ostaa kaupungilta alueita 364 000 eurolla.
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutosehdotus
Nykytilanne ja maanomistus
Asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Veräjämäessä sijaitsevia nykyisiä katu-, viher- ja varikkoalueita.
Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta.
Koillisosassa sijaitseva noin 10 000 m²:n suuruisen määräalan 91-4226-58-M502 omistaa määräosin (1/6) Oulun Rakennusteho Oy:n omistamat asunto-osakeyhtiöt Asunto Oy Ogelin Verso I-VI.
Voimassa olevan asemakaavan mukaan, määräala on rautatiealueen
varikkoaluetta (LR). Alueella sijaitsee kaksi huonokuntoista hallirakennusta.
Muutosehdotuksen sisältö
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 28.2.2017 § 108 hyväksynyt
28.2.2017 päivätyn ja 10.10.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja poikittaista joukkoliikennettä parantavan pikaraitiolinjan
Raide-Jokerin toteuttamisen. Lisäksi kaava mahdollistaa alueelle uutta
asuntorakentamista.
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Muutosehdotuksessa maanomistajan omistamasta määräalasta sekä
kaupungin omistamasta katualueen osasta muodostuu uusi kaavatontti
28044/1. Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin pinta-ala on 7 982 m² ja rakennusoikeus 10 150 k-m², josta pääosa
(7 541 m²/9 589 k-m²) muodostuu määräalasta 91-422-6-58-M502.
Kaupungin osuudet tontista ovat 441 m²/561 k-m².
Lisäksi maanomistajan omistamasta määräalasta on osoitettu yhteensä
noin 2 664 m² kaavamuutoksen mukaisiin yleisiin alueisiin.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös sekä asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 kartta ovat oheismateriaalissa.
Maankäyttösopimus ja esisopimus
Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistaan
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.
Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopimus.
Maankäyttökorvaus
Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 1 734 000 euroa sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 2 644 m²:n suuruiset
yleisen alueen osat.
Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 578 000 euroa tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman tai vastaavanlaiselle
rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamispäätös. Toinen
erä 578 000 euroa maksetaan viimeistään18 kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaistumisesta ja kolmas erä 578 000 euroa maksetaan viimeistään 36 kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaisuudesta.
Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi
sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2)
prosentilla vuodessa.
Hallinta- ja rahoitusmuoto
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Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityisen
maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan
maankäyttösopimuksilla.
Maanomistaja täyttää AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen
sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi yhteensä
noin 1 350 k-m² valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla (ara-vuokra korkotukilaki 604/2011) rahoittamien ARA-vuokra tai opiskelija-asuntotuotantoon.
Esisopimus alueluovutuksista
Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet seuraavista liitekartassa (liite 2) esitetyistä aluejärjestelyistä:
Kaupunki myy maanomistajalle kiinteistöstä 91-28-9901-0 noin 441
m²:n suuruisen, kaavamuutoksen mukaiseen AK-tonttiin 28044/1 sisältyvän määräalan 364 000 euron kauppahintaan.
Maanomistaja luovuttaa kaupungille kiinteistöstä 91-422-6-58-M502
noin 2 664 m² suuruisen, asemakaavan muutoksessa katualueeksi (1
559 m²) ja puistoalueeksi (1 105 m²) osoitetun määräalan korvauksetta.
Lopuksi
Sopimus ja esisopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Sopimusluonnos
Kartta aluejärjestelyistä

1
2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.2.2017 § 108
Asemakaavan muutosehdotuksen 12440 kartta

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 60
HEL 2018-000864 T 10 01 00

Jokiniementie 42

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan
(Oulunkylä, Veräjämäki) määräalan 91-422-6-58-M502 omistajien
Asunto Oy Ogelin Verso I-VI c/o Oulun Rakennusteho Oy (jäljempänä
maanomistaja) kanssa liitteen nro 2 mukainen sopimus ja esisopimus.
Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
(MA128-2)
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 264
Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen
Paulig Ab:n ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa
liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12458 (Vuosaari, Aromikuja)
HEL 2018-000500 T 10 01 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään
Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180
tonttien 8-11 ja korttelin 54186 tonttien 1-2 omistajan Paulig Ab:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen sekä korttelin
54180 tontin 12 omistajan Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen
kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen.
B
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemän niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
C
Kaupunginhallitus osoitti vuoden 2018 talousarvion tililtä 8 01 01 (kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi) kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön maankäyttökorvauksena kaupungille luovutettavien maa-alueiden hankintaan tarvittavan yhteensä 4
674 330 euron kirjanpidollisen määrärahan tontinosan ostoon.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
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Sopimusluonnos/Paulig Ab
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro12458 kartta
Kartta alueluovutuksista
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Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Sopimusosapuolet

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Vuosaaren keskusta-alueelle Aromikujan ympäristöön on vireillä korkean rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos, jossa suunnitellaan asumista, liike- ja toimitiloja sekä palveluita nykyisille pääosin
rakentamattomille korttelialueille.
Kaavamuutoksesta seuraa alueen yksityisille maanomistajille merkittävää hyötyä, joten maanomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.
Maanomistajien kanssa esitetään tehtäväksi sopimukset, joissa maanomistajat sitoutuvat suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta yhteensä noin 4,72 miljoonaa euroa.
Sopimuksessa maanomistajat sitoutuvat toteuttamaan välimuodon
asuntotuotantoa 6 000 k-m² asumisen ja siihen liittyvän maankäytön
toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden saavuttamiseksi.
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajien
välillä aluejärjestelyjä. Sopimuksessa kaupunki ostaa noin 4,67 milj. euron kauppahinnalla keskustakortteliin (C) kuuluvat tontinosat Vuosaaren monipalvelukeskuksen rakentamista varten. Vastaavasti kaupunki
myy asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontinosia yhteensä noin 4,63
milj. eurolla.
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutosehdotus
Nykytilanne ja maanomistus
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Asemakaavan muutos koskee Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristöä. Alueella on voimassa useita asemakaavoja, jotka ovat vahvistuneet vuosina 1998-2005.
Muutos koskee nykyistä liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta
54180 (K), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita 54186 - 54187 (KTY) sekä autopaikkojen korttelialuetta (LPA-1) ja yleisiä pysäköintialueita (LP) sekä katualueita.
Nykyisellään liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta 54180 (K)
ovat toteutuneet kauppakeskus laajennuksineen sekä palvelukeskus
Albatrossi. Suuret toimitilakorttelit palvelukeskuksen itäpuolella sekä
KTY-korttelit 54186-54187 ja pysäköintialueet ovat jääneet toteutumatta.
Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen tontit 54187/1 ja tontit
54180/6-7 (palvelukeskus Albatrossi) sekä yleisen pysäköintialueen
tontin ja katualueet. Muilta osin kaava-alue on yksityisomistuksessa.
Yksityisiä maanomistajia ovat Paulig Ab ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus
Columbus.
Muutosehdotuksen sisältö
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.4.2017 § 172 hyväksynyt
11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan
kehittyminen monipuolisesti asumisen, liiketilojen, palveluiden ja toimitilojen kokonaisuutena.
Muutosehdotuksessa uusille asuin- liike- ja toimistotonteille (AL) on
osoitettu uutta asuntokerrosalaa yhteensä 75 000 k-m² ja liiketilaa yhteensä 2 300 k-m². Keskustatoimintojen korttelialueelle (C) on osoitettu
uutta palveluasumista 15 000 k-m² ja liike-, toimisto- ja palvelutilaa on
osoitettu yhteensä 18 000 k-m², josta noin 15 000 k-m² on jo toteutettu
palvelukeskus Albatrossin nykyiselle tontille.
Pääosa noin 65 400 k-m² kaavoitetusta rakennusoikeudesta sijoittuu
yksityisten maanomistajien omistamille alueille. Kaupungin osuus kaavamuutoksen rakennusoikeudesta on yhteensä noin 44 900 k-m². Asemakaavan muutosehdotuksen kaavakartta on liitteenä 3.
Maankäyttösopimukset ja esisopimus
Kaavamuutos korottaa alueiden arvoa merkittävästi, joten maanomistajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 685 tekemän
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päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu
asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.
Neuvottelujen tuloksena on laadittu Paulig Ab:n sekä Kiinteistö Oy
Kauppakeskus Columbuksen kanssa liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset.
Maankäyttökorvaukset
Tonttien 54180/8-11 ja 54186/1-2 omistajan Paulig Ab:n kanssa esitetään tehtäväksii kaavamuutoksen johdosta sopimus ja esisopimus, jossa yhtiö sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 3 659 000 euroa.
Kaavamuutosalueen tontin 54180/2 omistajan Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa yhtiö
sitoutuu suorittamaan kaupungille osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 1 064 000 euroa.
Hallinta-ja rahoitusmuotovaatimus
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja
rahoitusmuototavoitteiden saavuttamiseksi on tontinomistajien kanssa
sovittu, että yhtiöt yhdessä sitoutuvat toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi noin 6 000 k-m² välimuodon asuntotuotantona kaavamuutosalueelle tai korttelin 54099 tontille 10. Välimuodon tuotantona pidetään asumisoikeusasuntoja, lyhyen korkotuen asuntoja ja muita säänneltyjä omistusasuntoja (osaomistusasunnot: myös rakennuttajan oma
malli on mahdollinen). Lisäksi välimuodon asuntoina pidettäisiin neuvottelutulokseen perustuen tässä tapauksessa myös vapaarahoitteisia
opiskelija- ja nuorisoasuntoja sekä senioriasuntoja.
Määrää voidaan pitää hyväksyttävänä, kun ottaa huomioon kaavaratkaisun sekä alueen nykyisen hallintamuotojakauman. Lisäksi Paulig
Ab:n luovuttama tontinosa mahdollistaa ARA-tuotantona toteutettavan
palveluasumisen 15 000 k-m². Mikäli myös kaupungin omistaman ALtontin 54187/5 asuinrakennusoikeus 14 000 k-m² varataan säänneltyyn
asuntotuotantoon niin säännellyn tuotannon osuus kaava-alueen asuntotuotannosta on noin 40 %.
Esisopimus aluejärjestelyistä
Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja Paulig Ab ovat sopineet liitekartassa (liite 4) esitetystä aluejärjestelyistä.
Paulig Ab ostaa kaupungilta tontinosia yhteensä noin 2 006 m² (8 499
k-m²) muodostettaviin AL-tontteihin 54180/15 ja 54186/3 ostohintaan 4
633 050 euroa.
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Kaupunki puolestaan ostaa Paulig Ab:ltä tontinosia yhteensä noin 2
500 m² (11 646 k-m²) muodostettavaan keskustatoimintojen korttelialueen (C) tonttiin 54180/14 ostohintaan 4 674 330 euroa.
Kaupunki maksaa alueluovutusten johdosta Paulig Ab:lle välirahaa 41
280 euroa, jonka kaupunki maksaa yhtiölle siten, että maankäyttösopimuksen rahakorvausta vähennetään välirahan määrällä.
Jotta tontti saadaan kaupungin suunnitelmien mukaiseen käyttöön, on
kaupungin perusteltua hankkia omistukseensa C-kortteliin kuuluva tontinosa.
Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus sisältyy sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelmaan vuoteen 2030, jonka sosiaali- ja
terveyslautakunta on hyväksynyt 7.10.2014 § 347. Sosiaali- ja terveysviraston tilahankejohtoryhmä on 29.11.2016 hyväksynyt Vuosaaren
monipalvelukeskuksen tarvekuvauksen. Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus sisältyy vuosien 2018-2020 vuokra- ja osakeohjelmaan.
Muut sopimusehdot
Lisäksi sopimuksiin on sisällytetty maankäyttösopimuksia ja kiinteistökauppoja koskevat tavanomaiset ehdot ja kaavamuutoksen toteutusta
koskevat lisäehdot, jotka koskevat muun muassa kevyelle liikenteelle
varattujen kulkuyhteyksien, ajoyhteyksien ja maanalaisten pysäköintitilojen suunnittelua ja toteutusta.
Neuvotellut maankäyttösopimukset ovat kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukaiset.
Määrärahaesitys
Kaavan toteuttamisen edellyttää tontinosan ostoa. Tätä varten tulee
kaupunkiympäristölautakunnalle osoittaa sitä vastaava kirjanpidollinen
määräraha 4 674 330 euroa vuoden 2018 talousarvion tililtä 8 01 01
(kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi).
Lopuksi
Sopimukset ja esisopimus ovat kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukaiset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet
1
2
3
4

Sopimusluonnos/Paulig Ab
Sopimusluonnos/Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus
Asemakaavan muutosehdotuksen nro12458 kartta
Kartta alueluovutuksista

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Sopimusosapuolet

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 59
HEL 2018-000500 T 10 01 00

Aromikujan alue

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan
(Vuosaari) korttelin 54180 tonttien 8-11 ja korttelin 54186 tonttien 1-2
omistajan Paulig Ab:n kanssa liitteen nro 2 mukainen sopimus ja esisopimus ja korttelin 54180 tontin 12 omistajan Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus.
Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
B
Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion
tililtä 8 01 01 (kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen
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käytettäväksi) osoitettaisiin lautakunnan käyttöön maankäyttökorvauksena kaupungille luovutettavien maa-alueiden hankintaan tarvittava yhteensä 4 674 330 euron kirjanpidollinen määräraha tontinosan ostoon.
(MA154-9, MA154-10)
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 265
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman ja sen toimenpiteiden toteutuminen 2016-2017
HEL 2017-012987 T 12 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraportti_2016_17.pdf
DIgitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 20162019.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi 13.2.2018, § 27 tiedoksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2) ja
esitti sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Opetuslautakunta esitti 31.3.2016, § 51 kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille
2016–2019 (liite 3) ja siihen liittyvät määrärahatarpeet, ja että kaupunginhallitus seuraisi ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain. Lisäksi opetuslautakunta päätti, että digitalisaatio-ohjelman mittarit tarkistetaan ja tuodaan erikseen opetuslautakuntaan.
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

17/2018

226 (253)

Asia/44
23.04.2018

Kaupunginhallitus päätti 30.5.2016, § 549 merkitä tiedoksi opetuksen
digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016–2019. Kaupunginvaltuusto päätti
15.6.2016, § 177 ohjelman käynnistämiseksi 4 miljoonan lisämäärärahasta vuodelle 2016. Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetissa on
varattu 9,9 miljoonaa digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen.
Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, -prosesseja, tiedonhallintaa ja
vuorovaikutusta. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan
oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla rikastuttamaan
oppimista. Ohjelman lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokkahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan
osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taitojen oppiminen.
Helsingin opetuksen digitalisaatio-ohjelma on jäsennetty viiteen toimenpidekokonaisuuteen, joiden toteutumista arvioidaan liitteenä olevassa
raportissa. Arvioinnin keskeiset tulokset toimenpidekokonaisuuksittain
ovat seuraavat.
1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen
Digitalisaatio-ohjelman alkuvaiheessa on keskitytty erityisesti vahvistamaan muutosjohtamisen ja verkostojohtamisen taitoja sekä sitoutumista systeemiseen muutokseen organisaation kaikilla tasoilla. Opetushenkilöstön ja rehtorien digitaalisen osaamisen kehittämisen tarpeita on
määritelty itsearviointien sekä digi.hel.fi –taitotasojen perusteella. Näiden pohjalta on toteutettu täydennyskoulutusta, tuotettu verkkomateriaalia ja luotu tutor-opettajaverkosto vahvistamaan erityisesti tietoteknologian opetuskäytön perus- ja syventävää osaamista.
2. Innovatiiviset kokeilut
Innovatiivisten kokeilujen ydinajatuksena on mahdollistaa ja innostaa
kaikki koulut kehittämään omaa digitaalista toimintakulttuuriaan sekä
innovoimaan tulevaisuuden koulun rakenteita ja pedagogisia ratkaisuja.
Lukuvuonna 2016–2017 käynnistyi uuden pedagogiikan ja digitalisaation innovatiiviset kokeilut yhteensä reilussa 60 koulussa ja oppilaitoksessa. Kokeilukoulujen toimintaa on ohjattu ja kehittämistyötä tuettu kokeilukouluille järjestetyissä seminaareissa ja teemakohtaisissa koulutuksissa. Joissakin kouluissa on jo nyt syntynyt uudenlaisia toimintamalleja ja työskentelyä, toisissa kouluissa ollaan vielä kehittämistyön
alussa.
3. Oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit
Koulujen fyysisiä oppimisympäristöjä on kehitetty siten, että ne ovat
avoimia, monipuolisia, joustavia ja mahdollistavat erilaisia työskentelyPostiosoite
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tapoja sekä vahvistavat yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tämä on
otettu huomioon myös uusien rakennuskohteiden ja perusparannusten
suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Oppimisympäristöä on laajennettu koskemaan koko kaupunkia ja jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on uusia, joustavia oppimisen tiloja. Uuden oppimisen ja oppimisympäristön älykoulu- konseptin luominen on käynnistynyt.
4. Opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän kehitys
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistettiin vuoden 2017 lopussa kokonaisarkkitehtuurityö toimialan johdon kanssa. Työ käynnistettiin määrittelemällä, mitä toimintoja varhaiskasvatus, perusopetus, lukio-opetus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö tarvitsevat palvelunsa toteuttamista varten. Seuraavaksi laadittiin visio palveluiden
asiakkaiden näkökulmasta oppimisen ja kasvamisen tueksi tarvittavista
tulevaisuuden digipalveluista. Näiden menetelmien avulla voidaan tuoda asiakastarpeita tietojärjestelmäkehitykseen ja priorisoida tarpeiden
toteuttamista. Lisäksi on kehitetty yhdessä koulujen kanssa henkilökohtaista porfolio-työkalua digitaalisen oppimisympäristön tuottamiseksi.
5. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille.
Oppilaskoneiksi on hankittu kannettavia tietokoneita vuosien 2016 ja
2017 aikana yhteensä 15743 kpl. Lisäksi kaikille opettajille on hankittu
kannettavat tietokoneet. Koulujen ja oppilaitosten langatonta verkkoa
on kehitetty, mutta tämä vaatii edelleen toimenpiteitä vuoden 2018 aikana. ICT-hankintaprosessia on uudistettu ja ICT-laitteiden ja niiden
elinkaaren hallintaan on rakennettu sähköinen ICT-laiterekisteri, joka
otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2018 aikana.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhdistetään entisten virastojen
digitalisaatio-ohjelma tai -hanke toimialan digitalisaatio-ohjelmaksi
vuonna 2018. Toimialan digitalisaatio-ohjelmassa toimenpidekokonaisuudet laajenevat kattamaan koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Koulutusasteiden
erilaiset pedagogiset tarpeet huomioidaan ohjelmassa. Toimenpidekokonaisuudet tarkennetaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Digitalisaatiotoimikunta päätti 21.3.2018, § 3, merkitä tiedoksi saadun
informaation käsitellessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitalisaation tilannekatsausta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraportti_2016_17.pdf
DIgitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 20162019.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 27
HEL 2017-012987 T 12 00 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2) sekä esitti
sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Käsittely
13.02.2018 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus: Vesa Korkkula
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava:
"Lautakunta korostaa, että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden
hankintojen suhteen otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toimiala voisi esimerkiksi kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan
tukea, mitkä asiat kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojärjestelmiä) pitäisi mitenkin kehittää."
Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
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Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamassa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimerkillisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/
Lisäksi Kasko saadaan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin,
jos koulujen toiveet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin
julki.
Kannattaja: Petra Malin
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus, Korkkula Vesa
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava: "Lautakunta korostaa,
että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden hankintojen suhteen
otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toimiala voisi esimerkiksi
kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan tukea, mitkä asiat
kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojärjestelmiä) pitäisi mitenkin kehittää."
Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamassa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimerkillisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/ Lisäksi Kasko saadaan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin, jos koulujen toiveet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin julki.
Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen
Ei-äänet: 4
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Ted Apter
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

17/2018

230 (253)

Asia/44
23.04.2018

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan
vastaehdotuksen äänin 8–4. Poissa 1.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208
marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547
soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 0405682017
mari.suoja(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 266
Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilmanvaihdon muutostöitä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 268
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö
Sari Hildén.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma 4.1.2018
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin Medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä PohjoisHelsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitsevassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.
Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painotetaan medialukutaitoa.
Medialukion koulurakennukseen on suunniteltu tekninen perusparannushanke. Sen tavoitteena on parantaa koulurakennuksen sisäilman
laatua sekä energiatehokkuutta. Hankesuunnitelma on laadittu yhteisPostiosoite
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työssä entisen tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus korjata rakennuksen vaippa (julkisivut, vesikatto
ja ikkunat) kokonaisuudessaan kiinteistön vanhoissa osissa. Rakennus
on valmistunut vuonna 1964. Rakennusta on laajennettu valmistumisen
jälkeen kolmessa osassa vuosina 1967, 1981 ja 2004. Korjaukset tehdään rakennuksen vanhoissa osissa. Vuonna 2004 valmistuneessa uudessa osassa ei korjauksia tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, jolla sisäilman laatu ja energian säästö saadaan nykyvaatimusten tasolle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu oppilasmäärän lisäys (noin sata oppilasta). Hanke ei sisällä toiminnallisia
tilamuutoksia. Työt tehdään sääsuojattuna viidessä vaiheessa.
Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman tekniset asiakirjat
ovat nähtävinä kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden rakennuttaminen -palvelussa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 13.2.2018 § 14.
Esittelijän perustelut
Yleistä hankkeesta
Helsingin Medialukiossa suoritetuissa kuntotutkimuksissa on ulkoseinärakenteiden eristeissä todettu mikrobikasvustoa. Vesikatto on joillain
rakennuksen osa-alueilla vuotanut. Rakennuksessa työskentelevät ja
opiskelevat henkilöt ovat oireilleet jo pitkään. Erityisesti oireilua on
esiintynyt niillä henkilöillä, jotka oleskelevat rakennuksen vanhoissa
osissa, jossa ilmavaihdon on todettu olevan puutteellinen. Ilmanvaihtoa
on vuosien varrella yritetty parantaa useaan otteeseen.
Hankkeen yhteydessä puretaan rakennuksen vaurioituneet tiilijulkisivut
eristeineen, ikkunoineen ja sokkelihalkaisuineen. Vesikatto puretaan
myös ja lisäksi vaihdetaan eristeet. Julkisivun ja vesikaton uusinnalla
parannetaan rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta sekä rakenteiden
energiatehokkuutta.
Ilmanvaihdolle tehdään muutostyöt, joilla ilmamäärät saadaan nykyvaatimusten tasolle. Uusia ilmanvaihtokonehuoneita rakennetaan kaksi
kappaletta ja ilmanvaihdolle tehdään tarvittavat kanavointi sekä päätelaite muutokset ilmanjaon parantamiseksi. Uudet ilmanvaihtokoneet,
joita on kolme, on varustettu lämmöntalteenotolla.
Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat rakennusluvan.
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Hanke on välttämätön toteuttaa sisäilmaolosuhteiden parantamisen ja
energiasäästötavoitteiden takia. Lisäksi hanke mahdollistaa lukion oppilasmäärän laajentamisen noin sadalla oppilaalla.
Viranomaisten ennakkolausunnot
Rakennusvalvonnan antamissa ennakkolausunnoissa koskien Medialukion julkisivumuutosta, jossa julkisivun tiilimuuraus vaihtuu tiilipintaiseksi verhouslevyksi ja puuikkunat vaihtuvat puu/alumiini-ikkunoiksi voidaan rakennusvalvontaviranomaisen mukaan toteuttaa.
Ilmanvaihdon muutostöille on tutkittu eri vaihtoehtoja. Esitetty kahden
uuden konehuoneen vaihtoehto on paras ja kustannustehokkain vaihtoehto. Ilmanvaihdonmuutostöiden vaatimat uudet konehuoneet olivat
rakennusvalvontaviranomaisen alustavan kannan mukaan liian massiiviset eikä julkisivupintana käytetty Paroc elementti (peltipinta) sopinut
rakennusvalvonnalle. Neuvottelut ovat näiltä osin edelleen vireillä rakennusvalvonnan kanssa.
Kustannukset ja vuokravaikutus
Hankkeen laajuus on 8 268 brm² ja vuokra-ala 7 460 htm². Investoinnin
kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 8,31 miljoonaa euroa.
Vuoden 2018 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018–2027 hankkeen rakentaminen on merkitty vuosille 2017-2019 yhteensä 7,3 miljoonan euron suuruisena. Hankkeen
8,31 miljoonaan euroon kasvanut rahoitustarve otetaan huomioon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaa vuosille 2019–2028 tarkistettaessa.
Vuokranmääräytymisperusteena pinta-ala 7 460 htm².
Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa.
Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra
on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 euroa.
Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.
Väistötilat
Rakentamisen aikana tarvitaan väistötilat. Väistötilat on rakennettu jo
kesällä 2017 ja ne on otettu käyttöön elokuussa 2017. KoulurakennukPostiosoite
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sen yksi osa on ollut siitä asti poissa käytöstä. Korjaustyöt on tarkoitus
aloittaa käytöstä poissa olevasta rakennuksen osasta.
Väistötilan suunnittelukustannukset, perustuksien rakennustyöt sekä
vesi-, viemäri- ja sähköliittymä töiden kustannukset ovat yhteensä
281 000 euroa (alv. 0 %). Tämä osuus väistötilojen kustannuksista on
huomioitu hankkeen kokonaishinnassa. Väistötilan vuokrakustannukset
ovat 37 kuukauden ajalle 303 400 euroa.
Väistötilan yhteenlasketut kustannukset ovat siten 584 400 euroa (alv.
0 %).
Aikataulu ja toteutus
Rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhti-toukokuussa 2018 ja töiden
on tarkoitus valmistua touko-kesäkuussa 2020. Työt tehdään sääsuojattuna viidessä vaiheessa, niin että korjaustyöt aloitetaan jo poissa
käytössä olevasta rakennuksen osasta. Työt pyritään suunnittelemaan
ja toteuttamaan siten, että opiskelutyölle tulee mahdollisimman vähän
haittaa.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto asiassa
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon (13.2.2018 § 14). Kasvatus- ja koulutuslautakunta on
lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomioita hankkeen suunniteluun,
suunnittelun ohjaukseen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin
ajan. Hyvällä suunnittelulla, suunnittelun ohjauksella ja laadunvalvonnalla on vaikutusta niin terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön
kuin toimialan käyttökustannuksiin. Lausunnon mukaan hankkeella on
vaikutusta Medialukion tilojen terveellisyyteen, turvallisuuteen, käytettävyyteen sekä viihtyisyyteen, jotka paranevat hankkeen johdosta. Lisäksi hanke parantaa Medialukion toimivuutta ja työskentelyohosuhteita.
Aluehallintovirastolle tehty kantelu asiassa
Medialukion erään oppilaan vanhempi on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI) 20.2.2018 päivätyn kantelun kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laiminlyönneistä koskien Medialukion opiskelijoiden terveydellisten olosuhteiden
valvontaa ja tiedonantoa opiskelijan vanhemmalle.
ESAVI on pyytänyt asiassa kaupunkiympäristön toimialalta selvitystä
siitä, kuinka terveydensuojelu on arvioinut Medialukion terveydellisiä
olosuhteita ja niiden vuoksi mahdollisesti tarpeellisia toimenpiteitä ja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

17/2018

235 (253)

Asia/45
23.04.2018

toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lisäksi ESAVI on pyytänyt kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalta selvitystä kantelussa tarkemmin esitettyihin
väitteisiin ja kysymyksiin. Selvityspyyntöön on vastattava viimeistään
16.5.2018 mennessä. Selvityspyyntö liiteteineen on liitteenä 2.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma 4.1.2018
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 214
HEL 2018-000287 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
16.04.2018 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille Rydmanin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 34
HEL 2018-000287 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden 4.1.2018
päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Tämä hankesuunnitelma koskee Helsingin medialukion teknistä perusparannusta osoitteessa Moisiontie 3. Hankesuunnitelma on laadittu entisten tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. Hanke ei sisällä toiminnallisia tilamuutoksia.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota perusparannushankkeiden suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta sekä sen vaikutukseen terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttökustannuksiin.
Hankkeen sisällöstä
Helsingin medialukion vanhoissa osissa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1964, 1967 ja 1981, on oireiltu puutteellisen sisäilman vuoksi. Kiinteistön kuntotutkimuksissa on rakennuksen vanhojen osien ulkoseinien
seinärakenteissa todettu mikrobikasvustoa. Ilmanvaihtoa on yritetty parantaa useaan kertaan.
Tässä hankkeessa korjataan rakennuksen vanhojen osien julkisivut,
vesikatto ja ikkunat. Vuonna 2004 valmistuneessa osassa näitä korjauksia ei tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaihdon muutostyöt,
jolla saadaan sisäilman laatu ja energian säästö nykyvaatimusten tasolle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu oppilasmäärän lisäys. Muutostöiden vuoksi rakennetaan kaksi uutta lämmöntalteenotolla varustettua ilmanvaihtokonehuonetta kanavistoineen ja päätelaitteineen.
Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat rakennusluvan.
Hankkeen toteuttaminen on välttämätön sisäilmaolosuhteiden parantamisen vuoksi. Tehtävät toimenpiteet parantavat samalla kiinteistön
energiatehokkuutta.
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Hanke toteutetaan sääsuojattuna rakentamisena viidessä vaiheessa.
Toiminta koulussa
Helsingin medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä PohjoisHelsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitsevassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.
Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painotetaan medialukutaitoa. Haku medialinjalle tapahtuu yhteishaun lisäksi
erillisellä hakemuksella. Kouluun otetaan vuosittain noin 270 uutta opiskelijaa, joista 60 medialinjalle ja 210 yleislinjalle.
Toiminnalliset tilamuutokset
Hanke ei sisällä toiminnallisia tilamuutoksia.
Hankkeen yhteydessä lukion oppimisympäristöä nykyaikaistetaan ja
laajennetaan irtokalusteiden uusimisen ja tietotekniikan päivityksen
avulla.
Suunnitelluilla lisäyksillä rakennuksesta saadaan toimivampi ja tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu.
Kustannukset
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta.
Hankkeen laajuus on 8 268 brutto-m2 ja vuokra-ala on 7 460 m2. Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on
8,31 miljoonaa euroa.
Hankeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 2018 –
2027 tarkistettaessa.
Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa.
Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 euroa. Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa laite- ja irtokalustehankinnoista sekä vaiheistukseen liittyvistä muuttokustannuksista.
Väistötilat
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Rakentamisen ajaksi on elokuussa 2017 lukion pihaan rakennettu väistötilat.
Väistötilat on mitoitettu yhtä rakennusvaihetta varten. Väistötilan kustannukset ovat noin 584 400 euroa, alv 0%.
Väistötilojen vuokrakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ovat 303 400 euroa 37 kuukauden ajalta.
Rakentamisen aikaiset ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää sitä varten varustetuissa tiloissa Käpylän peruskoulussa ja väistötilana toimivassa rakennuksessa, osoitteessa Sturenkatu 2.
Aikataulu
Hankkeen toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja hanke valmistuu kesäkuussa 2020.
Vaikutusten arviointi
Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan myös koulun toimivuutta ja työskentelyolosuhteita.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.
Käsittely
13.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään 32 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa."
Kannattaja: Petra Malin
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Pakarisen tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
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mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.01.2018
§ 15
HEL 2018-000287 T 10 06 00

Kiinteistötunnus 091-040-0110-0005, Pysyvä rakennustunnus 22445, Moisiontie 3, 00730 Helsinki

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 268 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa.
Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén
Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351
toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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§ 267
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 16.
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

16.4.2018

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuurijaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveysjaosto

17.4.2018

17.4.2018
19.4.2018

19.4.2018

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

18.4.2018

18.4.2018

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- hankintajohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- kaupunkitietopäällikkö
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
keskushallinnon viranhaltijat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- Korkeasaaren eläintarha
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 268
Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkioperusteet
HEL 2018-004108 T 01 02 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti asettaa kansliapäällikölle seuraavat valtuustokauden tavoitteet:
1.
2.
3.

Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen
Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunnitellusti
Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja päätösvalmistelun ohjaukseen

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikölle voidaan keväällä 2021 maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio, laskettuna maksuajankohdan palkasta. Kaupunginhallitus
päättää tulospalkkion maksamisesta ja määrästä edellä tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumisen perusteella.
Käsittely
Esteelliset: Sami Sarvilinna
Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin 46. esityksen kokouksen
viimeisenä asiana.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kansliapäällikön johtajasopimus
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Kaupungin ja kansliapäällikön välisessä johtajasopimuksessa (Khs
6.2.2017 § 112) määrätään, että kaupunginhallitus asettaa kansliapäällikölle tavoitteet ja päättää niiden seurannasta kuitenkin niin, että tavoitteiden toteutumista seurataan vähintään vuosittaisessa pormestarin ja
kansliapäällikön välisessä tulos- ja kehityskeskustelussa.
Kansliapäällikön johtajasopimuksessa määrätään myös, että kansliapäällikön tavoitteet kalenterivuodelle 2017 asetetaan mahdollisimman
pian sopimuksen voimaan tultua ja että tavoitteet asetetaan tämän jälkeen kalenterivuosittain etukäteen. Johtamisjärjestelmäuudistuksen
käytännön toimeenpanon ja kaupunkistrategian valmistelun ja päätöksenteon sekä strategiassa mainittujen keskeisimpien hankkeiden valinnan edellyttämän ajan vuoksi ei tavoitteita kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista asettaa vielä vuodelle 2017. Johtajasopimuksen hyväksymisen jälkeen on muutenkin ilmennyt, ettei vuositavoitteiden asettaminen välttämättä ole paras vaihtoehto strategista lähestymistapaa ja pitempijänteistä kehittämisotetta edellyttävässä tehtävässä.
Edellä todetun johdosta on tarkoituksenmukaista, että kansliapäällikölle
asetetaan tavoitteet jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi siten, että kaupunginhallitus arvioi niiden toteutumista keväällä 2021 eli noin kolmen
vuoden kuluttua. Kansliapäällikön kanssa on sovittu, ettei vuositavoitteiden asettamista koskevaa sopimusmääräystä ole tarpeen noudattaa.
Kansliapäällikön johtajasopimuksessa määrätään myös, että kansliapäällikön tulospalkkiojärjestelmästä ja mahdollisen tulospalkkion maksamisesta päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin toimintakulttuurin kehittyminen
Maailman toimivin kaupunki − Helsingin kaupunkistrategiassa
2017−2021 todetaan, että Helsinki pyrkii hallitulla rytminmuutoksella
nopeampaan ja ketterämpään toimintakulttuuriin. Toimintakulttuurin
muutoksen keskeisiä osa-alueita ovat palveluhenkisyys, asiakastyytyväisyys, kokonaisohjattavuus ja yhdessä tekeminen.
Valtuustokauden aikana tapahtuvaa toimintakulttuurin kehittymistä voidaan arvioida ainakin välillisesti hyödyntämällä myöhemmin valittavia
strategiamittareita.
Toimintakulttuuria koskevassa kaupunkistrategian jaksossa todetaan,
että asukas- ja käyttäjätyytyväisyys ovat kaupungin tuloksellisuuden
keskeisimpiä mittareita. Edelleen kaupungin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Kaupunkia johdetaan ja henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi. Kaupunki panostaa valtuustokaudella johtamistyön
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parantamiseen ja viestinnän kehittämiseen. Näitä tavoitteita voidaan pitää relevantteina myös kansliapäällikön onnistumista arvioitaessa.
Asukaslähtöisyyden ja osallisuuden onnistumisen arviointia varten kehitettävä mittari asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys, digitalisaation onnistumisen arviointia varten kehitettävä mittari käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin, sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen onnistumisen arviointia varten kehitettävä mittari
henkilöstökokemus ja johtaminen ovat sellaisia toimintakulttuurin mahdollista muutosta koskevia arviointiperusteita, jotka voidaan asettaa
kansliapäällikön tavoitteiksi.
Strategiamittareiden kokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin tänä vuonna. Kehitettävien mittareiden
täsmällinen sisältö määritetään siten vasta myöhemmin eikä varsinaisia
numeerisia tavoitearvoja siksi voida asettaa tässä vaiheessa. Kansliapäällikön tavoitteena tulee olla edellä mainituissa mittareissa ja osaalueissa tapahtuva myönteinen kehitys, jota voidaan osaltaan pitää
osoituksena toimintakulttuurin kehittymisestä. Osa-alueiden toteutumista voidaan arvioida myös laadullisin kriteerein.
Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden toteutuminen suunnitellusti
Kansliapäällikölle asetettava tavoitekokonaisuus koskee kaupunkistrategiassa erikseen mainittujen strategisten hankkeiden toteutumista
suunnitellusti. Kyseessä ovat seuraavat hankkeet:
 Päästövähennysten toimenpideohjelma (Hiilineutraali Helsinki 2035)
 Hyvinvoinnin ja terveyden johtamis- ja koordinaatiorakenteen kehittäminen
 Liikkumisohjelma
 Systeemisten ratkaisujen löytäminen nuorten syrjäytymishaasteeseen
 Kiinteistöstrategia
 Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen
 Merellinen strategia
 Maapoliittinen tarkastelu
Hankkeilla on tai niille hyväksytään hankesuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan kaupungin johtoryhmässä säännöllisesti ja joista on
tarkoitus raportoida määrävälein kaupunginhallitukselle. Monet hankkeista ulottuvat ajallisesti yli kuluvan valtuustokauden, joten niiden toteutumista on tarkoitus arvioida sen mukaan, onko tarkasteluhetkellä
päästy siihen vaiheeseen, jossa hankesuunnitelman mukaan pitäisikin
olla.
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Kaupunginhallituksen tyytyväisyys esittelijän toimintaan ja päätösvalmistelun ohjaukseen
Kansliapäällikkö on eräin poikkeuksin kaupunginhallituksen ainoa esittelijä. Hän vastaa myös kaupunginhallituksen ja samalla kaupunginvaltuuston päätöksentekoon tähtäävän valmistelun ohjauksesta.
Kansliapäällikölle asetettava tavoitekokonaisuus koskee hyvää päätösvalmistelua ja toimivaa esittelyä, jotka helpottavat kaupunginhallituksen
onnistumista omassa tehtävässään. Kaupunginhallituksen tyytyväisyyttä voidaan siksi perustellusti pitää sopivana kansliapäällikölle asetettavana tavoitteena huolimatta siitä, että siihen liittyy subjektiivista arviontia. Koska nyt käsillä olevan päätöksen ja aikanaan tehtävän arvioinnin
välillä on kohtalaisen pitkä aika, kaupunginhallituksella on mahdollisuus
muodostaa käsitys myös siitä, onko esittelyssä ja päätösvalmistelussa
tapahtunut myönteistä tai kielteistä kehitystä. Arviointi olisi laadullista
eikä siihen ole tarkoitus määritellä numeerista asteikkoa.
Tässä tarkoitetun arvioinnin ei tulisi kohdistua päätösesitysten aineelliseen sisältöön.
Tulospalkkioperusteet
Helsingin kaupungin tulospalkkiojärjestelmien valmisteluohjeen mukaisesti tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % tulospalkkioyksikön
toteutuneesta vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Täysi
tulospalkkio on maksettavissa, jos kaikki tulostekijät ovat toteutuneet
täysimääräisesti ja tulospalkkion maksamiseen on olemassa rahoitus.
Johtajasopimukseen otetun määräyksen johdosta kansliapäällikkö ei
kuulu kaupunginkanslian tai kaupungin johdon tulospalkkiojärjestelmiin.
Tästä huolimatta kansliapäällikön tulospalkkioperusteissa on paikallaan
soveltaa kaupungin yleisiä ohjeita siinä laajuudessa kuin tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Ottaen huomioon, että kansliapäällikölle esitetään asetettavaksi tavoitteet valtuustokauden loppuun asti eli noin kolmeksi vuodeksi, enimmäispalkkion taso voidaan määritellä enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavaksi, laskettuna maksuajankohdan palkasta.
Jos kaupunginhallitus keväällä 2021 katsoo, että kansliapäällikölle nyt
asetettavat valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet osaksi tai kokonaan ja että tulospalkkiota tulee maksettavaksi, se päättää samalla
myös tulospalkkion määrästä.
Kansliapäällikön kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaisesti pormestari seuraa ja arvioi tulostavoitteiden toteutumista vuotuisissa tulos- ja
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kehityskeskusteluissa, joiden valmistelua varten huolehditaan kaupunginhallituksen ryhmien osallistamisesta.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

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

17/2018

248 (253)

23.04.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 265 ja 267 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 266 ja 268 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 261 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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

17/2018

251 (253)

23.04.2018

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Wille Rydman

Tomi Sevander

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.04.2018.
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